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    بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي

         ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـيةسريةسريةسريةسرية

         الفرقة الرابعة الفرقة الرابعة الفرقة الرابعة الفرقة الرابعة

))))١١١١((((        

         ٔاسـباب سقوط ا�و� العباسـية ٔاسـباب سقوط ا�و� العباسـية ٔاسـباب سقوط ا�و� العباسـية ٔاسـباب سقوط ا�و� العباسـية---- مقدمة عن ا�و� العباسـية مقدمة عن ا�و� العباسـية مقدمة عن ا�و� العباسـية مقدمة عن ا�و� العباسـية

ٕان امحلد 5 حنمده ونسـتعني به ونسـتغفره ، ونعوذ 56 تعاىل من رشور ٔانفسـنا وسيئات ٔاعاملنا ، من هيد هللا ٕان امحلد 5 حنمده ونسـتعني به ونسـتغفره ، ونعوذ 56 تعاىل من رشور ٔانفسـنا وسيئات ٔاعاملنا ، من هيد هللا ٕان امحلد 5 حنمده ونسـتعني به ونسـتغفره ، ونعوذ 56 تعاىل من رشور ٔانفسـنا وسيئات ٔاعاملنا ، من هيد هللا ٕان امحلد 5 حنمده ونسـتعني به ونسـتغفره ، ونعوذ 56 تعاىل من رشور ٔانفسـنا وسيئات ٔاعاملنا ، من هيد هللا 
ي K ، ؤاشهد ٔان ال ٕاK ٕاال هللا وحده ال رشيك K ، ؤاشهد ٔان محمًدا ي K ، ؤاشهد ٔان ال ٕاK ٕاال هللا وحده ال رشيك K ، ؤاشهد ٔان محمًدا ي K ، ؤاشهد ٔان ال ٕاK ٕاال هللا وحده ال رشيك K ، ؤاشهد ٔان محمًدا ي K ، ؤاشهد ٔان ال ٕاK ٕاال هللا وحده ال رشيك K ، ؤاشهد ٔان محمًدا تعاىل فال مضل K ، ومن يضلل فال هادتعاىل فال مضل K ، ومن يضلل فال هادتعاىل فال مضل K ، ومن يضلل فال هادتعاىل فال مضل K ، ومن يضلل فال هاد

Kعبده ورسوKعبده ورسوKعبده ورسوKعبده ورسو . . . .        
 UهـمUهم صّلِ عىل محمد وعىل آل محمد كام صليت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف العاملني ٕانك محيد جميد ، اللUالل UهـمUهم صّلِ عىل محمد وعىل آل محمد كام صليت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف العاملني ٕانك محيد جميد ، اللUالل UهـمUهم صّلِ عىل محمد وعىل آل محمد كام صليت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف العاملني ٕانك محيد جميد ، اللUالل UهـمUهم صّلِ عىل محمد وعىل آل محمد كام صليت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف العاملني ٕانك محيد جميد ، اللUالل

        .... العاملني ٕانك محيد جميد العاملني ٕانك محيد جميد العاملني ٕانك محيد جميد العاملني ٕانك محيد جميد6رك عىل محمد وعىل آل محمد كام 6ركت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف6رك عىل محمد وعىل آل محمد كام 6ركت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف6رك عىل محمد وعىل آل محمد كام 6ركت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف6رك عىل محمد وعىل آل محمد كام 6ركت عىل ٕابراهمي وعىل آل ٕابراهمي يف
كتـاب كتـاب كتـاب كتـاب (((( يف رشح مهنج التارخي إالساليم ٔاو السرية، ونرشح مـن  يف رشح مهنج التارخي إالساليم ٔاو السرية، ونرشح مـن  يف رشح مهنج التارخي إالساليم ٔاو السرية، ونرشح مـن  يف رشح مهنج التارخي إالساليم ٔاو السرية، ونرشح مـن ----ٕان شاء هللا تبارك وتعاىلٕان شاء هللا تبارك وتعاىلٕان شاء هللا تبارك وتعاىلٕان شاء هللا تبارك وتعاىل---- نبدٔا  نبدٔا  نبدٔا  نبدٔا ::::مث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعد

 من هذا  من هذا  من هذا  من هذا - - - - ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا- - - -  ومقرر هذه السـنة عىل الفرقة الرابعة  ومقرر هذه السـنة عىل الفرقة الرابعة  ومقرر هذه السـنة عىل الفرقة الرابعة  ومقرر هذه السـنة عىل الفرقة الرابعة ----))))رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----التارخي إالساليم للشـيخ محمود شاكر التارخي إالساليم للشـيخ محمود شاكر التارخي إالساليم للشـيخ محمود شاكر التارخي إالساليم للشـيخ محمود شاكر 
 وسرية  وسرية  وسرية  وسرية ----صىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسمل----كنا قد انهتينا يف السـنوات السابقة من سرية النيب كنا قد انهتينا يف السـنوات السابقة من سرية النيب كنا قد انهتينا يف السـنوات السابقة من سرية النيب كنا قد انهتينا يف السـنوات السابقة من سرية النيب املعهد هو ا�و� العباسـية، و املعهد هو ا�و� العباسـية، و املعهد هو ا�و� العباسـية، و املعهد هو ا�و� العباسـية، و 

        .... يف هذا العام يف ا�و� العباسـية يف هذا العام يف ا�و� العباسـية يف هذا العام يف ا�و� العباسـية يف هذا العام يف ا�و� العباسـية----ٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىل----اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث نبدٔا اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث نبدٔا اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث نبدٔا اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث نبدٔا 
        ....تصور يف مسأ� التارخيتصور يف مسأ� التارخيتصور يف مسأ� التارخيتصور يف مسأ� التارخي

        .... يف بداية أالمر ٔان يكون �ينا تصور يف مسأ� التارخي يف بداية أالمر ٔان يكون �ينا تصور يف مسأ� التارخي يف بداية أالمر ٔان يكون �ينا تصور يف مسأ� التارخي يف بداية أالمر ٔان يكون �ينا تصور يف مسأ� التارخيهيمينهيمينهيمينهيمين
        ....سرية النبوية كتارخي سرية النبوية كتارخي سرية النبوية كتارخي سرية النبوية كتارخي ال ال ال ال 

 مث بزواجه، وذهابه للتجـارة، مث بـزنول الـو� عليـه، و6لفـرتة املكيـة، مث  مث بزواجه، وذهابه للتجـارة، مث بـزنول الـو� عليـه، و6لفـرتة املكيـة، مث  مث بزواجه، وذهابه للتجـارة، مث بـزنول الـو� عليـه، و6لفـرتة املكيـة، مث  مث بزواجه، وذهابه للتجـارة، مث بـزنول الـو� عليـه، و6لفـرتة املكيـة، مث ���� تبدٔا مبو�ه  تبدٔا مبو�ه  تبدٔا مبو�ه  تبدٔا مبو�ه ����فسرية الرسول فسرية الرسول فسرية الرسول فسرية الرسول 
، وٕاقامة ا�و� إالسالمية يف املدينة، مث الغزوات بعد ذ�، حىت ، وٕاقامة ا�و� إالسالمية يف املدينة، مث الغزوات بعد ذ�، حىت ، وٕاقامة ا�و� إالسالمية يف املدينة، مث الغزوات بعد ذ�، حىت ، وٕاقامة ا�و� إالسالمية يف املدينة، مث الغزوات بعد ذ�، حىت ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----هبجرته ٕاىل املدينة بأمر هللا هبجرته ٕاىل املدينة بأمر هللا هبجرته ٕاىل املدينة بأمر هللا هبجرته ٕاىل املدينة بأمر هللا 

هذه السرية النبويـة هذه السرية النبويـة هذه السرية النبويـة هذه السرية النبويـة .... بدء العام احلادي عرش للهجرة، يف شهر ربيع أالول بدء العام احلادي عرش للهجرة، يف شهر ربيع أالول بدء العام احلادي عرش للهجرة، يف شهر ربيع أالول بدء العام احلادي عرش للهجرة، يف شهر ربيع أالول يف يف يف يف����فُتحت اجلزيرة العربية، ومات فُتحت اجلزيرة العربية، ومات فُتحت اجلزيرة العربية، ومات فُتحت اجلزيرة العربية، ومات 
        ....مث بعد ذ� تبدٔا مرح� اخللفاء الراشدين، مث بعد ذ� تبدٔا مرح� اخللفاء الراشدين، مث بعد ذ� تبدٔا مرح� اخللفاء الراشدين، مث بعد ذ� تبدٔا مرح� اخللفاء الراشدين، ....كتارخيكتارخيكتارخيكتارخي

        ....مرح� اخللفاء الراشدين مرح� اخللفاء الراشدين مرح� اخللفاء الراشدين مرح� اخللفاء الراشدين 
فاسـمترت خالفته سـنتني وثالثة ٔاشهر، من السـنة احلادية عرش ٕاىل السـنة الثالثة فاسـمترت خالفته سـنتني وثالثة ٔاشهر، من السـنة احلادية عرش ٕاىل السـنة الثالثة فاسـمترت خالفته سـنتني وثالثة ٔاشهر، من السـنة احلادية عرش ٕاىل السـنة الثالثة فاسـمترت خالفته سـنتني وثالثة ٔاشهر، من السـنة احلادية عرش ٕاىل السـنة الثالثة ::::���� ٔابو بكر الصديق  ٔابو بكر الصديق  ٔابو بكر الصديق  ٔابو بكر الصديق ::::ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

        ....عرشة للهجرةعرشة للهجرةعرشة للهجرةعرشة للهجرة
 من سـنة ثالثة عرش للهجرة ٕاىل ثالثة وعرشين للهجرة، عرش  من سـنة ثالثة عرش للهجرة ٕاىل ثالثة وعرشين للهجرة، عرش  من سـنة ثالثة عرش للهجرة ٕاىل ثالثة وعرشين للهجرة، عرش  من سـنة ثالثة عرش للهجرة ٕاىل ثالثة وعرشين للهجرة، عرش  خالفته خالفته خالفته خالفته::::���� مث بعد ذ� معر بن اخلطاب  مث بعد ذ� معر بن اخلطاب  مث بعد ذ� معر بن اخلطاب  مث بعد ذ� معر بن اخلطاب ::::�نيا�نيا�نيا�نيا

        ....سـنواتسـنواتسـنواتسـنوات
        ....من ثالثة وعرشين ٕاىل مخسة وثالثني للهجرةمن ثالثة وعرشين ٕاىل مخسة وثالثني للهجرةمن ثالثة وعرشين ٕاىل مخسة وثالثني للهجرةمن ثالثة وعرشين ٕاىل مخسة وثالثني للهجرةخالفته خالفته خالفته خالفته     ::::���� مث سـيد� ع�ن بن عفان  مث سـيد� ع�ن بن عفان  مث سـيد� ع�ن بن عفان  مث سـيد� ع�ن بن عفان ::::�لثا�لثا�لثا�لثا
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        ....،،،،����حىت قُتل حىت قُتل حىت قُتل حىت قُتل 
        عني توىل اخلالفة عني توىل اخلالفة عني توىل اخلالفة عني توىل اخلالفة  من مخسة وثالثني جهرية ٕاىل سـنة ٔارب من مخسة وثالثني جهرية ٕاىل سـنة ٔارب من مخسة وثالثني جهرية ٕاىل سـنة ٔارب من مخسة وثالثني جهرية ٕاىل سـنة ٔارب خالفته خالفته خالفته خالفته....����عيل بن ٔايب طالب عيل بن ٔايب طالب عيل بن ٔايب طالب عيل بن ٔايب طالب     ::::رابعارابعارابعارابعا

        ....    ����هذه الفرتة ثالثون سـنة بعد وفاة النيب هذه الفرتة ثالثون سـنة بعد وفاة النيب هذه الفرتة ثالثون سـنة بعد وفاة النيب هذه الفرتة ثالثون سـنة بعد وفاة النيب 
سـتكون سـتكون سـتكون سـتكون « « « « :  :  :  :  ���� بسـتة ٔاشهر فاكنت اخلالفة ثالثون، كام قال  بسـتة ٔاشهر فاكنت اخلالفة ثالثون، كام قال  بسـتة ٔاشهر فاكنت اخلالفة ثالثون، كام قال  بسـتة ٔاشهر فاكنت اخلالفة ثالثون، كام قال  اخلالفة به اخلالفة به اخلالفة به اخلالفة بها¤مكلتا¤مكلتا¤مكلتا¤مكلت    ....����حلسن بن عيل حلسن بن عيل حلسن بن عيل حلسن بن عيل اااا    ::::خامسا خامسا خامسا خامسا 

        ....»»»»اخلالفة بعدي ثالثون عاًمااخلالفة بعدي ثالثون عاًمااخلالفة بعدي ثالثون عاًمااخلالفة بعدي ثالثون عاًما
        ....عدد اخللفاء الراشدينعدد اخللفاء الراشدينعدد اخللفاء الراشدينعدد اخللفاء الراشدين

. . . . ريض هللا عـن امجليـعريض هللا عـن امجليـعريض هللا عـن امجليـعريض هللا عـن امجليـع----واحلسن بن عيل واحلسن بن عيل واحلسن بن عيل واحلسن بن عيل ----٥٥٥٥، ، ، ، وعيلوعيلوعيلوعيل----٤٤٤٤وع�ن، وع�ن، وع�ن، وع�ن، ----٣٣٣٣ومعر، ومعر، ومعر، ومعر، ----٢٢٢٢ٔابو بكر، ٔابو بكر، ٔابو بكر، ٔابو بكر، ----١١١١: : : :  فاخللفاء الراشدون فاخللفاء الراشدون فاخللفاء الراشدون فاخللفاء الراشدون
        ....هنا انهتت مرح� اخللفاء الراشدينهنا انهتت مرح� اخللفاء الراشدينهنا انهتت مرح� اخللفاء الراشدينهنا انهتت مرح� اخللفاء الراشدين

        :::: وهنايهتا وهنايهتا وهنايهتا وهنايهتابداية ا�و�  أالمويةبداية ا�و�  أالمويةبداية ا�و�  أالمويةبداية ا�و�  أالموية
، ، ، ، ���� عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان  عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان  عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان  عن اخلالفة ملعاوية بن ٔايب سفيان ����جهرية، بتنازل احلسن بن عيل جهرية، بتنازل احلسن بن عيل جهرية، بتنازل احلسن بن عيل جهرية، بتنازل احلسن بن عيل         ) ) ) ) ٤٠٤٠٤٠٤٠( ( ( ( سـنةسـنةسـنةسـنةمن من من من  ا�و� أالموية،  ا�و� أالموية،  ا�و� أالموية،  ا�و� أالموية، تبدأ تبدأ تبدأ تبدأ 

        ....سـنةسـنةسـنةسـنة) ) ) ) ٩٢٩٢٩٢٩٢(((( جهرية، يعين حوايل  جهرية، يعين حوايل  جهرية، يعين حوايل  جهرية، يعين حوايل ))))١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢----    ٤٠٤٠٤٠٤٠((((فتبدٔا ا�و� أالموية من سـنةفتبدٔا ا�و� أالموية من سـنةفتبدٔا ا�و� أالموية من سـنةفتبدٔا ا�و� أالموية من سـنة
        ....))))امحلارامحلارامحلارامحلار( ( ( (  وعدد سـنوات خالفته والسبب يف تسميته وعدد سـنوات خالفته والسبب يف تسميته وعدد سـنوات خالفته والسبب يف تسميته وعدد سـنوات خالفته والسبب يف تسميتهآخر اخللفاء أالموينيآخر اخللفاء أالموينيآخر اخللفاء أالموينيآخر اخللفاء أالمويني

وآخر اخللفاء أالمويني هو مروان امحلار، مروان بن محمد بن مروان بن احلمك، هذا آخر واحد توىل اخلالفـة، وآخر اخللفاء أالمويني هو مروان امحلار، مروان بن محمد بن مروان بن احلمك، هذا آخر واحد توىل اخلالفـة، وآخر اخللفاء أالمويني هو مروان امحلار، مروان بن محمد بن مروان بن احلمك، هذا آخر واحد توىل اخلالفـة، وآخر اخللفاء أالمويني هو مروان امحلار، مروان بن محمد بن مروان بن احلمك، هذا آخر واحد توىل اخلالفـة، 
        ....))))١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢----١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧(((( سـنوات، من سـنة  سـنوات، من سـنة  سـنوات، من سـنة  سـنوات، من سـنة ))))٥٥٥٥((((اكنت خالفته اكنت خالفته اكنت خالفته اكنت خالفته 

 ويصرب عىل احلروب، ٔ«ن عنده صرب امحلـار، ٔاو ٔان العـرب اكنـت  ويصرب عىل احلروب، ٔ«ن عنده صرب امحلـار، ٔاو ٔان العـرب اكنـت  ويصرب عىل احلروب، ٔ«ن عنده صرب امحلـار، ٔاو ٔان العـرب اكنـت  ويصرب عىل احلروب، ٔ«ن عنده صرب امحلـار، ٔاو ٔان العـرب اكنـت ٔالنه اكن يقاتل كثًريا،ٔالنه اكن يقاتل كثًريا،ٔالنه اكن يقاتل كثًريا،ٔالنه اكن يقاتل كثًريا،: : : : سبب تسمية امحلارسبب تسمية امحلارسبب تسمية امحلارسبب تسمية امحلار
    ) ) ) ) ٩٢٩٢٩٢٩٢( ( ( ( تُطلق عىل من بلغ مائة سـنة يف احلمك ، ٔاو قارب عىل ٕاكاملها يُسمUى امحلار، فاكنت مدة خالفة بين ٔامية تُطلق عىل من بلغ مائة سـنة يف احلمك ، ٔاو قارب عىل ٕاكاملها يُسمUى امحلار، فاكنت مدة خالفة بين ٔامية تُطلق عىل من بلغ مائة سـنة يف احلمك ، ٔاو قارب عىل ٕاكاملها يُسمUى امحلار، فاكنت مدة خالفة بين ٔامية تُطلق عىل من بلغ مائة سـنة يف احلمك ، ٔاو قارب عىل ٕاكاملها يُسمUى امحلار، فاكنت مدة خالفة بين ٔامية 

        ....، مسوه مروان امحلار، مسوه مروان امحلار، مسوه مروان امحلار، مسوه مروان امحلارمكمكمكمكسـنة، يعين ٔ«هنا قاربت ٕاىل املائة، فسموا مروان بن محمد بن مروان بن احلسـنة، يعين ٔ«هنا قاربت ٕاىل املائة، فسموا مروان بن محمد بن مروان بن احلسـنة، يعين ٔ«هنا قاربت ٕاىل املائة، فسموا مروان بن محمد بن مروان بن احلسـنة، يعين ٔ«هنا قاربت ٕاىل املائة، فسموا مروان بن محمد بن مروان بن احل
        ::::ة ا�و� العباسـيةة ا�و� العباسـيةة ا�و� العباسـيةة ا�و� العباسـيةبدايبدايبدايبداي

 سـنة، ا�و�  سـنة، ا�و�  سـنة، ا�و�  سـنة، ا�و� ) ) ) ) ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( عد ذ� تبدٔا ا�و� العباسـية، ويه ٔاطول املراحل يف ا�و� إالسالمية، اخللفاء الراشدينعد ذ� تبدٔا ا�و� العباسـية، ويه ٔاطول املراحل يف ا�و� إالسالمية، اخللفاء الراشدينعد ذ� تبدٔا ا�و� العباسـية، ويه ٔاطول املراحل يف ا�و� إالسالمية، اخللفاء الراشدينعد ذ� تبدٔا ا�و� العباسـية، ويه ٔاطول املراحل يف ا�و� إالسالمية، اخللفاء الراشدينبببب
 يف سـنة سقوط بغداد، سقوط عامصة اخلالفة عىل  يف سـنة سقوط بغداد، سقوط عامصة اخلالفة عىل  يف سـنة سقوط بغداد، سقوط عامصة اخلالفة عىل  يف سـنة سقوط بغداد، سقوط عامصة اخلالفة عىل ) ) ) ) ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦- - - - : : : :  ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢منمنمنمن( ( ( ( ، ا�و� العباسـية متتد ، ا�و� العباسـية متتد ، ا�و� العباسـية متتد ، ا�و� العباسـية متتد ))))٩٢٩٢٩٢٩٢((((أالموية أالموية أالموية أالموية 

 سـنة تقريًبا، هذه فرتة ا�و� العباســية،  سـنة تقريًبا، هذه فرتة ا�و� العباســية،  سـنة تقريًبا، هذه فرتة ا�و� العباســية،  سـنة تقريًبا، هذه فرتة ا�و� العباســية، ))))٥٢٤٥٢٤٥٢٤٥٢٤((((الزمنية حوايل الزمنية حوايل الزمنية حوايل الزمنية حوايل ، فبالتايل تكون الفرتة ، فبالتايل تكون الفرتة ، فبالتايل تكون الفرتة ، فبالتايل تكون الفرتة ))))٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦((((يد التتار سـنة يد التتار سـنة يد التتار سـنة يد التتار سـنة 
 قـد ٔافـرد لك دو�  قـد ٔافـرد لك دو�  قـد ٔافـرد لك دو�  قـد ٔافـرد لك دو� ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----فبالتايل يه ٔاطول الفرتات يف احلمك، وفيه ٔاحداث كثرية، والشـيخ محمود شاكر فبالتايل يه ٔاطول الفرتات يف احلمك، وفيه ٔاحداث كثرية، والشـيخ محمود شاكر فبالتايل يه ٔاطول الفرتات يف احلمك، وفيه ٔاحداث كثرية، والشـيخ محمود شاكر فبالتايل يه ٔاطول الفرتات يف احلمك، وفيه ٔاحداث كثرية، والشـيخ محمود شاكر 

        ....ةةةة6حلديث، فتحدث عن ا�و� أالموية، وقبلها عن اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث ا�و� العباسـي6حلديث، فتحدث عن ا�و� أالموية، وقبلها عن اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث ا�و� العباسـي6حلديث، فتحدث عن ا�و� أالموية، وقبلها عن اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث ا�و� العباسـي6حلديث، فتحدث عن ا�و� أالموية، وقبلها عن اخللفاء الراشدين، مث ا�و� أالموية، مث ا�و� العباسـي
        ....ٔاول خلفاء بين ٔامية وآخر خلفاء بين ٔاميةٔاول خلفاء بين ٔامية وآخر خلفاء بين ٔاميةٔاول خلفاء بين ٔامية وآخر خلفاء بين ٔاميةٔاول خلفاء بين ٔامية وآخر خلفاء بين ٔامية
 ٔاو مروان  ٔاو مروان  ٔاو مروان  ٔاو مروان ،،،،) ) ) ) مروان امحلارمروان امحلارمروان امحلارمروان امحلار((((    ::::وآخرمهوآخرمهوآخرمهوآخرمه، ، ، ، ))))معاوية بن ٔايب سفيانمعاوية بن ٔايب سفيانمعاوية بن ٔايب سفيانمعاوية بن ٔايب سفيان:(:(:(:(ٔاوهلمٔاوهلمٔاوهلمٔاوهلم    ٔايًضا كام قلنا ٔاول اخللفاء يف بين ٔامية اكن ٔايًضا كام قلنا ٔاول اخللفاء يف بين ٔامية اكن ٔايًضا كام قلنا ٔاول اخللفاء يف بين ٔامية اكن ٔايًضا كام قلنا ٔاول اخللفاء يف بين ٔامية اكن 

        ....بن محمد بن مروان بن احلمكبن محمد بن مروان بن احلمكبن محمد بن مروان بن احلمكبن محمد بن مروان بن احلمك
        ....ا�و� العباسـيةا�و� العباسـيةا�و� العباسـيةا�و� العباسـيةوآخر خلفاء بين وآخر خلفاء بين وآخر خلفاء بين وآخر خلفاء بين ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ٔاول خلفاء ٔاول خلفاء ٔاول خلفاء ٔاول خلفاء 

عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا     ٔابو العباس عبد هللا السفاحٔابو العباس عبد هللا السفاحٔابو العباس عبد هللا السفاحٔابو العباس عبد هللا السفاح((((    ::::سـية هو مؤسسهاسـية هو مؤسسهاسـية هو مؤسسهاسـية هو مؤسسهأاول خلفاء ا�و� العبأاول خلفاء ا�و� العبأاول خلفاء ا�و� العبأاول خلفاء ا�و� العبا
        . . . . ))))عهنمعهنمعهنمعهنمريض هللا ريض هللا ريض هللا ريض هللا ----بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس 
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هذا عبد هللا السفاح، يلقب 6لسفاح، كنيته ٔابو العباس، يقال ٔابو العباس السفاح، هذه كنيته، لكـن امسـه هذا عبد هللا السفاح، يلقب 6لسفاح، كنيته ٔابو العباس، يقال ٔابو العباس السفاح، هذه كنيته، لكـن امسـه هذا عبد هللا السفاح، يلقب 6لسفاح، كنيته ٔابو العباس، يقال ٔابو العباس السفاح، هذه كنيته، لكـن امسـه هذا عبد هللا السفاح، يلقب 6لسفاح، كنيته ٔابو العباس، يقال ٔابو العباس السفاح، هذه كنيته، لكـن امسـه 
 هللا بن عباس حرب أالمة وترجامن القرآن، يعترب  هللا بن عباس حرب أالمة وترجامن القرآن، يعترب  هللا بن عباس حرب أالمة وترجامن القرآن، يعترب  هللا بن عباس حرب أالمة وترجامن القرآن، يعترب عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، سـيد� عبدعبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، سـيد� عبدعبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، سـيد� عبدعبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، سـيد� عبد

        ....جد هذا الرجلجد هذا الرجلجد هذا الرجلجد هذا الرجل
و� عبد هللا بن محمد بن عيل بـن عبـد هللا بـن عبـاس ســنة مائـة ومثانيـة جهريـة، ومـات ســنة مائـة وسـت و� عبد هللا بن محمد بن عيل بـن عبـد هللا بـن عبـاس ســنة مائـة ومثانيـة جهريـة، ومـات ســنة مائـة وسـت و� عبد هللا بن محمد بن عيل بـن عبـد هللا بـن عبـاس ســنة مائـة ومثانيـة جهريـة، ومـات ســنة مائـة وسـت و� عبد هللا بن محمد بن عيل بـن عبـد هللا بـن عبـاس ســنة مائـة ومثانيـة جهريـة، ومـات ســنة مائـة وسـت 
وثالثون، هو اÕي ٔاسس ا�و� العباسـية، ولكنه مل حيمك فهيا ٕاال ٔاربع سـنوات، من مائة اثنني وثالثـني، ٕاىل وثالثون، هو اÕي ٔاسس ا�و� العباسـية، ولكنه مل حيمك فهيا ٕاال ٔاربع سـنوات، من مائة اثنني وثالثـني، ٕاىل وثالثون، هو اÕي ٔاسس ا�و� العباسـية، ولكنه مل حيمك فهيا ٕاال ٔاربع سـنوات، من مائة اثنني وثالثـني، ٕاىل وثالثون، هو اÕي ٔاسس ا�و� العباسـية، ولكنه مل حيمك فهيا ٕاال ٔاربع سـنوات، من مائة اثنني وثالثـني، ٕاىل 

ست وثالثون، ومات صغًريا، مات عنده مثانية وعرشون سـنة؛ ٔالنه ويل اخلالفة وعنده ٔاربع وعرشون ست وثالثون، ومات صغًريا، مات عنده مثانية وعرشون سـنة؛ ٔالنه ويل اخلالفة وعنده ٔاربع وعرشون ست وثالثون، ومات صغًريا، مات عنده مثانية وعرشون سـنة؛ ٔالنه ويل اخلالفة وعنده ٔاربع وعرشون ست وثالثون، ومات صغًريا، مات عنده مثانية وعرشون سـنة؛ ٔالنه ويل اخلالفة وعنده ٔاربع وعرشون مائة و مائة و مائة و مائة و 
        ....سـنة، ومات وعنده مثانية وعرشون سـنة، هذا هو مؤسس ا�و� العباسـيةسـنة، ومات وعنده مثانية وعرشون سـنة، هذا هو مؤسس ا�و� العباسـيةسـنة، ومات وعنده مثانية وعرشون سـنة، هذا هو مؤسس ا�و� العباسـيةسـنة، ومات وعنده مثانية وعرشون سـنة، هذا هو مؤسس ا�و� العباسـية

    ----ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ٦٤٠٦٤٠٦٤٠٦٤٠     من من من من((((::::هذا الرجل ويلهذا الرجل ويلهذا الرجل ويلهذا الرجل ويل    )))) 56 56 56 56نرصنرصنرصنرصاملست املست املست املست     ننننتعصم 56 ابتعصم 56 ابتعصم 56 ابتعصم 56 ابهو املسـ هو املسـ هو املسـ هو املسـ ((((    ::::وآخر اخللفاء يف ا�و� العباسـيةوآخر اخللفاء يف ا�و� العباسـيةوآخر اخللفاء يف ا�و� العباسـيةوآخر اخللفاء يف ا�و� العباسـية
        . . . .  عاًما عاًما عاًما عاًما))))١٦١٦١٦١٦(((( سـنة سقوط عامصة اخلالفة بغداد عىل يد التتار، ٕاذن حمك حوايل  سـنة سقوط عامصة اخلالفة بغداد عىل يد التتار، ٕاذن حمك حوايل  سـنة سقوط عامصة اخلالفة بغداد عىل يد التتار، ٕاذن حمك حوايل  سـنة سقوط عامصة اخلالفة بغداد عىل يد التتار، ٕاذن حمك حوايل ))))٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦

ٕاذن ٔاوهلم ٔابو العباس عبد هللا السفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، هذا هو ٔاول خلفاء ٕاذن ٔاوهلم ٔابو العباس عبد هللا السفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، هذا هو ٔاول خلفاء ٕاذن ٔاوهلم ٔابو العباس عبد هللا السفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، هذا هو ٔاول خلفاء ٕاذن ٔاوهلم ٔابو العباس عبد هللا السفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس، هذا هو ٔاول خلفاء 
        ....ا�و� العباسـية، وآخرمه املسـتعصم 56 بن املستنرص 56، وهذا قد حمك سـتة عرش عاًماا�و� العباسـية، وآخرمه املسـتعصم 56 بن املستنرص 56، وهذا قد حمك سـتة عرش عاًماا�و� العباسـية، وآخرمه املسـتعصم 56 بن املستنرص 56، وهذا قد حمك سـتة عرش عاًماا�و� العباسـية، وآخرمه املسـتعصم 56 بن املستنرص 56، وهذا قد حمك سـتة عرش عاًما

        ....مقدمة عن ا�و� العباسـيةمقدمة عن ا�و� العباسـيةمقدمة عن ا�و� العباسـيةمقدمة عن ا�و� العباسـية
        ....نبدٔا نقرٔا يف كتاب الشـيخ محمود شاكر، يف ما يتعلق مبسأ� ا�و� العباسـيةنبدٔا نقرٔا يف كتاب الشـيخ محمود شاكر، يف ما يتعلق مبسأ� ا�و� العباسـيةنبدٔا نقرٔا يف كتاب الشـيخ محمود شاكر، يف ما يتعلق مبسأ� ا�و� العباسـيةنبدٔا نقرٔا يف كتاب الشـيخ محمود شاكر، يف ما يتعلق مبسأ� ا�و� العباسـية

        .... واحلراكت الباطنية يف ضعف ا�و� العباسـية واحلراكت الباطنية يف ضعف ا�و� العباسـية واحلراكت الباطنية يف ضعف ا�و� العباسـية واحلراكت الباطنية يف ضعف ا�و� العباسـيةدور الشـيعةدور الشـيعةدور الشـيعةدور الشـيعة
فٕان الشـيعة قد لعبوا يف تشويه Úرخي بين العباس ا�ور نفسه اÕي معلـوه يف تغيـري فٕان الشـيعة قد لعبوا يف تشويه Úرخي بين العباس ا�ور نفسه اÕي معلـوه يف تغيـري فٕان الشـيعة قد لعبوا يف تشويه Úرخي بين العباس ا�ور نفسه اÕي معلـوه يف تغيـري فٕان الشـيعة قد لعبوا يف تشويه Úرخي بين العباس ا�ور نفسه اÕي معلـوه يف تغيـري ((((: : : : رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----قال الشـيخ قال الشـيخ قال الشـيخ قال الشـيخ 

ن فيـه صفحاصفحاصفحاصفحا ن فيـه ت بين ٔامية 6الشرتاك مع العباســيني، خـصوم بـين ٔاميـة الـسـياسـيني، وحـاكم العـرص اÕي دّوِ ن فيـه ت بين ٔامية 6الشرتاك مع العباســيني، خـصوم بـين ٔاميـة الـسـياسـيني، وحـاكم العـرص اÕي دّوِ ن فيـه ت بين ٔامية 6الشرتاك مع العباســيني، خـصوم بـين ٔاميـة الـسـياسـيني، وحـاكم العـرص اÕي دّوِ ت بين ٔامية 6الشرتاك مع العباســيني، خـصوم بـين ٔاميـة الـسـياسـيني، وحـاكم العـرص اÕي دّوِ
 اكنت ا�عوة 6مسهم، وعىل ٔاساسها انفرط عقد بين ٔامية، قد انفرد من بيهنم  اكنت ا�عوة 6مسهم، وعىل ٔاساسها انفرط عقد بين ٔامية، قد انفرد من بيهنم  اكنت ا�عوة 6مسهم، وعىل ٔاساسها انفرط عقد بين ٔامية، قد انفرد من بيهنم  اكنت ا�عوة 6مسهم، وعىل ٔاساسها انفرط عقد بين ٔامية، قد انفرد من بيهنم ننننالتارخي، ذ� ٔان آل البيت اÕيالتارخي، ذ� ٔان آل البيت اÕيالتارخي، ذ� ٔان آل البيت اÕيالتارخي، ذ� ٔان آل البيت اÕي

يب طالب، ؤازاحومه من وÜهـم، يب طالب، ؤازاحومه من وÜهـم، يب طالب، ؤازاحومه من وÜهـم، يب طالب، ؤازاحومه من وÜهـم، بنو العباس، اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة دون بين معومهتم، من ٔابناء أ بنو العباس، اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة دون بين معومهتم، من ٔابناء أ بنو العباس، اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة دون بين معومهتم، من ٔابناء أ بنو العباس، اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة دون بين معومهتم، من ٔابناء أ 
بل ومن جانهبم، أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العباس، وينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل بل ومن جانهبم، أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العباس، وينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل بل ومن جانهبم، أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العباس، وينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل بل ومن جانهبم، أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العباس، وينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل 

        ....))))تشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهمتشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهمتشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهمتشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهم
        ....سبب تسمية ا�و� العباسـية هبذا àمسسبب تسمية ا�و� العباسـية هبذا àمسسبب تسمية ا�و� العباسـية هبذا àمسسبب تسمية ا�و� العباسـية هبذا àمس

        . . . . لبلبلبلب نسـبة ٕاىل العباس بن عبد املط نسـبة ٕاىل العباس بن عبد املط نسـبة ٕاىل العباس بن عبد املط نسـبة ٕاىل العباس بن عبد املطàمسàمسàمسàمس هبذا  هبذا  هبذا  هبذا  ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـيةمسيتمسيتمسيتمسيت
عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب، وعيل بن ٔايب طالب بن عبد املطلب ٔايًضا، سـيد� عبد هللا بـن عبـاس عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب، وعيل بن ٔايب طالب بن عبد املطلب ٔايًضا، سـيد� عبد هللا بـن عبـاس عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب، وعيل بن ٔايب طالب بن عبد املطلب ٔايًضا، سـيد� عبد هللا بـن عبـاس عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب، وعيل بن ٔايب طالب بن عبد املطلب ٔايًضا، سـيد� عبد هللا بـن عبـاس 
ابن مع سـيد� عيل بن ٔايب طالب، فاملسأ� لكها يف آل ٔايب طالب ٔاو عبد املطلب، آل البيت، لكن حصل ٔان ابن مع سـيد� عيل بن ٔايب طالب، فاملسأ� لكها يف آل ٔايب طالب ٔاو عبد املطلب، آل البيت، لكن حصل ٔان ابن مع سـيد� عيل بن ٔايب طالب، فاملسأ� لكها يف آل ٔايب طالب ٔاو عبد املطلب، آل البيت، لكن حصل ٔان ابن مع سـيد� عيل بن ٔايب طالب، فاملسأ� لكها يف آل ٔايب طالب ٔاو عبد املطلب، آل البيت، لكن حصل ٔان 

 معومهتم من ٔابناء ٔايب طالب، ؤازاحومه  معومهتم من ٔابناء ٔايب طالب، ؤازاحومه  معومهتم من ٔابناء ٔايب طالب، ؤازاحومه  معومهتم من ٔابناء ٔايب طالب، ؤازاحومه انفرد من بيهنم بنو العباس اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة، دون بينانفرد من بيهنم بنو العباس اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة، دون بينانفرد من بيهنم بنو العباس اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة، دون بينانفرد من بيهنم بنو العباس اÕين اسـتأثروا وحدمه 6لسلطة، دون بين
من وÜهم، بل ومن جانهبم أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العبـاس، طبًعـا عنـدما نقـول من وÜهم، بل ومن جانهبم أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العبـاس، طبًعـا عنـدما نقـول من وÜهم، بل ومن جانهبم أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العبـاس، طبًعـا عنـدما نقـول من وÜهم، بل ومن جانهبم أالمر اÕي جعل ٔابناء ٔايب طالب حيقدون عىل بين العبـاس، طبًعـا عنـدما نقـول 

        ....ٔابناء ٔايب طالب املقصود أالحفاد، وليس ٔابناء ٔايب طالب مبارشةٔابناء ٔايب طالب املقصود أالحفاد، وليس ٔابناء ٔايب طالب مبارشةٔابناء ٔايب طالب املقصود أالحفاد، وليس ٔابناء ٔايب طالب مبارشةٔابناء ٔايب طالب املقصود أالحفاد، وليس ٔابناء ٔايب طالب مبارشة
        ....لشـيعيلشـيعيلشـيعيلشـيعي ا ا ا اببببحتمل املذهحتمل املذهحتمل املذهحتمل املذه اليت  اليت  اليت  اليت  واحلراكت  واحلراكت  واحلراكت  واحلراكت  السبب اÕي ٔادى لظهور كثري من الفرق  السبب اÕي ٔادى لظهور كثري من الفرق  السبب اÕي ٔادى لظهور كثري من الفرق  السبب اÕي ٔادى لظهور كثري من الفرق 

        ....وينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل تشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهموينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل تشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهموينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل تشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهموينازعوهنم أالمر، ويعملون عىل تشويه مسعهتم، و6لتايل Úرخيهم((((
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لقد اسـتغل لك طامح للسلطة حب آل البيت، بل حمبة ٔابناء ٔايب طالب خاصة، فأظهر التشـيع هلم، وحاول لقد اسـتغل لك طامح للسلطة حب آل البيت، بل حمبة ٔابناء ٔايب طالب خاصة، فأظهر التشـيع هلم، وحاول لقد اسـتغل لك طامح للسلطة حب آل البيت، بل حمبة ٔابناء ٔايب طالب خاصة، فأظهر التشـيع هلم، وحاول لقد اسـتغل لك طامح للسلطة حب آل البيت، بل حمبة ٔابناء ٔايب طالب خاصة، فأظهر التشـيع هلم، وحاول 
حتقيق مآربه من وراء ذ�، �Õ ظهرت فرق كثرية محلت املظهر الشـيعي، وسلكت مسلًاك فيه لك بُعد عن حتقيق مآربه من وراء ذ�، �Õ ظهرت فرق كثرية محلت املظهر الشـيعي، وسلكت مسلًاك فيه لك بُعد عن حتقيق مآربه من وراء ذ�، �Õ ظهرت فرق كثرية محلت املظهر الشـيعي، وسلكت مسلًاك فيه لك بُعد عن حتقيق مآربه من وراء ذ�، �Õ ظهرت فرق كثرية محلت املظهر الشـيعي، وسلكت مسلًاك فيه لك بُعد عن 

سالم، وحتـت هـذا املظهـر قامـت حركـة الـزجن يف جنـويب العـراق، وعليـه قامـت القرامطـة، والنـصريية، سالم، وحتـت هـذا املظهـر قامـت حركـة الـزجن يف جنـويب العـراق، وعليـه قامـت القرامطـة، والنـصريية، سالم، وحتـت هـذا املظهـر قامـت حركـة الـزجن يف جنـويب العـراق، وعليـه قامـت القرامطـة، والنـصريية، سالم، وحتـت هـذا املظهـر قامـت حركـة الـزجن يف جنـويب العـراق، وعليـه قامـت القرامطـة، والنـصريية، االٕ االٕ االٕ االٕ 
ــة  ــة وإالســامعيلية، وامحلــدانيون، مث قامــت ا�و� العبيدي ــة وإالســامعيلية، وامحلــدانيون، مث قامــت ا�و� العبيدي ــة وإالســامعيلية، وامحلــدانيون، مث قامــت ا�و� العبيدي ــة----وإالســامعيلية، وامحلــدانيون، مث قامــت ا�و� العبيدي ــةالفاطمي ــةالفاطمي ــةالفاطمي ــشأ ا�روز----الفاطمي ــا ن ــشأ ا�روز، ومهن ــا ن ــشأ ا�روز، ومهن ــا ن ــشأ ا�روز، ومهن ــا ن  لك هــذا يف ا�و�  لك هــذا يف ا�و�  لك هــذا يف ا�و�  لك هــذا يف ا�و� ))))، ومهن

تقـوم دو� نـصريية يف مـاكن، تقـوم دو� نـصريية يف مـاكن، تقـوم دو� نـصريية يف مـاكن، تقـوم دو� نـصريية يف مـاكن، العباسـية، ا�و� العباسـية اليت يه مخسامئة ؤاربع وعرشون ســنة، يف داخلهـا العباسـية، ا�و� العباسـية اليت يه مخسامئة ؤاربع وعرشون ســنة، يف داخلهـا العباسـية، ا�و� العباسـية اليت يه مخسامئة ؤاربع وعرشون ســنة، يف داخلهـا العباسـية، ا�و� العباسـية اليت يه مخسامئة ؤاربع وعرشون ســنة، يف داخلهـا 
وٕاسامعيلية يف ماكن، والعبيدية يف ماكن، ا�و� العبيدية الفاطمية هذه يسموهنا فاطمية، الـصحيح ٔان تقـول وٕاسامعيلية يف ماكن، والعبيدية يف ماكن، ا�و� العبيدية الفاطمية هذه يسموهنا فاطمية، الـصحيح ٔان تقـول وٕاسامعيلية يف ماكن، والعبيدية يف ماكن، ا�و� العبيدية الفاطمية هذه يسموهنا فاطمية، الـصحيح ٔان تقـول وٕاسامعيلية يف ماكن، والعبيدية يف ماكن، ا�و� العبيدية الفاطمية هذه يسموهنا فاطمية، الـصحيح ٔان تقـول 

، ٔ«ننا حنب الرسول، وحنب آل البيت، ومه يف ، ٔ«ننا حنب الرسول، وحنب آل البيت، ومه يف ، ٔ«ننا حنب الرسول، وحنب آل البيت، ومه يف ، ٔ«ننا حنب الرسول، وحنب آل البيت، ومه يف ����الفاطمية نسـبة ٕاىل فاطمة بنت النيب الفاطمية نسـبة ٕاىل فاطمة بنت النيب الفاطمية نسـبة ٕاىل فاطمة بنت النيب الفاطمية نسـبة ٕاىل فاطمة بنت النيب : : : : عبيدية؛ ٔالهنم قالواعبيدية؛ ٔالهنم قالواعبيدية؛ ٔالهنم قالواعبيدية؛ ٔالهنم قالوا
        ....، و6ٔالنبياء والرسل، و6ٔالنبياء والرسل، و6ٔالنبياء والرسل، و6ٔالنبياء والرسل----رك وتعاىلرك وتعاىلرك وتعاىلرك وتعاىلتباتباتباتبا----احلقيقة ز�دقة، يكفرون 56 احلقيقة ز�دقة، يكفرون 56 احلقيقة ز�دقة، يكفرون 56 احلقيقة ز�دقة، يكفرون 56 

        . . . .  يف التضليل يف التضليل يف التضليل يف التضليل الفرقة إالمامية االثىن عرشية الفرقة إالمامية االثىن عرشية الفرقة إالمامية االثىن عرشية الفرقة إالمامية االثىن عرشيةدوردوردوردور
ومهنا نشأ ا�روز، هذا 6ٕالضافة ٕاىل الفرقة إالمامية االثىن عرشية، اليت بدٔات تصيغ ٔافاكًرا لها، وتبلورها، مث ومهنا نشأ ا�روز، هذا 6ٕالضافة ٕاىل الفرقة إالمامية االثىن عرشية، اليت بدٔات تصيغ ٔافاكًرا لها، وتبلورها، مث ومهنا نشأ ا�روز، هذا 6ٕالضافة ٕاىل الفرقة إالمامية االثىن عرشية، اليت بدٔات تصيغ ٔافاكًرا لها، وتبلورها، مث ومهنا نشأ ا�روز، هذا 6ٕالضافة ٕاىل الفرقة إالمامية االثىن عرشية، اليت بدٔات تصيغ ٔافاكًرا لها، وتبلورها، مث ((((

 املؤرخني احملدثني، وظنوا  املؤرخني احملدثني، وظنوا  املؤرخني احملدثني، وظنوا  املؤرخني احملدثني، وظنوا نسبهتا للعصور اليت خلت، وللرجال اÕين مضوا، وما مه كذ�، واختلط أالمر عىلنسبهتا للعصور اليت خلت، وللرجال اÕين مضوا، وما مه كذ�، واختلط أالمر عىلنسبهتا للعصور اليت خلت، وللرجال اÕين مضوا، وما مه كذ�، واختلط أالمر عىلنسبهتا للعصور اليت خلت، وللرجال اÕين مضوا، وما مه كذ�، واختلط أالمر عىل
ٔان هذه أالفاكر قد نشأت منذ صدر إالسالم، ومحلوها عظامء رجال ذ� العهد، ٔامثال عيل زين العابدين بن ٔان هذه أالفاكر قد نشأت منذ صدر إالسالم، ومحلوها عظامء رجال ذ� العهد، ٔامثال عيل زين العابدين بن ٔان هذه أالفاكر قد نشأت منذ صدر إالسالم، ومحلوها عظامء رجال ذ� العهد، ٔامثال عيل زين العابدين بن ٔان هذه أالفاكر قد نشأت منذ صدر إالسالم، ومحلوها عظامء رجال ذ� العهد، ٔامثال عيل زين العابدين بن 
احلسني، وابنه زيد، وحفيده جعفر الصادق، وشاع ذ�، وما جاء القرن الرابع الهجري، ٕاال ومدعوا التـشـيع احلسني، وابنه زيد، وحفيده جعفر الصادق، وشاع ذ�، وما جاء القرن الرابع الهجري، ٕاال ومدعوا التـشـيع احلسني، وابنه زيد، وحفيده جعفر الصادق، وشاع ذ�، وما جاء القرن الرابع الهجري، ٕاال ومدعوا التـشـيع احلسني، وابنه زيد، وحفيده جعفر الصادق، وشاع ذ�، وما جاء القرن الرابع الهجري، ٕاال ومدعوا التـشـيع 

، دامئًـا يقولـوا القـرن ، دامئًـا يقولـوا القـرن ، دامئًـا يقولـوا القـرن ، دامئًـا يقولـوا القـرن ))))٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١(((( القرن الرابع الهجري يُقصد به من  القرن الرابع الهجري يُقصد به من  القرن الرابع الهجري يُقصد به من  القرن الرابع الهجري يُقصد به من ))))يةيةيةيةيسـيطرون عىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالم يسـيطرون عىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالم يسـيطرون عىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالم يسـيطرون عىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالم 
الرابع، فيقصدون ٔان الثالث انهتـى، ينهتـي الثالث عند سـنة ثالمثائة، مث يبدٔا ثالمثائة وواحد فهذا بداية القرن الرابع، فيقصدون ٔان الثالث انهتـى، ينهتـي الثالث عند سـنة ثالمثائة، مث يبدٔا ثالمثائة وواحد فهذا بداية القرن الرابع، فيقصدون ٔان الثالث انهتـى، ينهتـي الثالث عند سـنة ثالمثائة، مث يبدٔا ثالمثائة وواحد فهذا بداية القرن الرابع، فيقصدون ٔان الثالث انهتـى، ينهتـي الثالث عند سـنة ثالمثائة، مث يبدٔا ثالمثائة وواحد فهذا بداية القرن 

        ....الرابع الهجريالرابع الهجريالرابع الهجريالرابع الهجري
        ....عىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالميةعىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالميةعىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالميةعىل ٔاكرث ٔارجاء ا�و� إالسالمية    عععع مدعو التشـي مدعو التشـي مدعو التشـي مدعو التشـيةةةةسـيطر سـيطر سـيطر سـيطر 

وفهم؛ ذ� ٔالهنم مل يكونوا فرقة واحدة، ومل حيملوا فكًرا واحًدا، بل وال هدفًا واحًدا، وفهم؛ ذ� ٔالهنم مل يكونوا فرقة واحدة، ومل حيملوا فكًرا واحًدا، بل وال هدفًا واحًدا، وفهم؛ ذ� ٔالهنم مل يكونوا فرقة واحدة، ومل حيملوا فكًرا واحًدا، بل وال هدفًا واحًدا، وفهم؛ ذ� ٔالهنم مل يكونوا فرقة واحدة، ومل حيملوا فكًرا واحًدا، بل وال هدفًا واحًدا، ومل يعملوا عىل وحدة صفومل يعملوا عىل وحدة صفومل يعملوا عىل وحدة صفومل يعملوا عىل وحدة صف((((
وٕامنا لٍلك ٕامارة ٔاو دو� رقعة من أالرض حتمكها، أالمر اÕي يدل عىل ٔاهنم رجال طامعون، ؤاحصاب مـصاحل وٕامنا لٍلك ٕامارة ٔاو دو� رقعة من أالرض حتمكها، أالمر اÕي يدل عىل ٔاهنم رجال طامعون، ؤاحصاب مـصاحل وٕامنا لٍلك ٕامارة ٔاو دو� رقعة من أالرض حتمكها، أالمر اÕي يدل عىل ٔاهنم رجال طامعون، ؤاحصاب مـصاحل وٕامنا لٍلك ٕامارة ٔاو دو� رقعة من أالرض حتمكها، أالمر اÕي يدل عىل ٔاهنم رجال طامعون، ؤاحصاب مـصاحل 

        ....))))اء ذ�اء ذ�اء ذ�اء ذ�ووووغغغغاااا����ت، اختذوا من التشـيع وسـي� هلم، للسـيطرة عىل احلمك، وحتقيق ٔاغراضهم من ورت، اختذوا من التشـيع وسـي� هلم، للسـيطرة عىل احلمك، وحتقيق ٔاغراضهم من ورت، اختذوا من التشـيع وسـي� هلم، للسـيطرة عىل احلمك، وحتقيق ٔاغراضهم من ورت، اختذوا من التشـيع وسـي� هلم، للسـيطرة عىل احلمك، وحتقيق ٔاغراضهم من ور
        .... ا�و� إالسالمية ا�و� إالسالمية ا�و� إالسالمية ا�و� إالسالميةالتقسـمي اÕي ٔاحدثه الشـيعة يف ٔارجاءالتقسـمي اÕي ٔاحدثه الشـيعة يف ٔارجاءالتقسـمي اÕي ٔاحدثه الشـيعة يف ٔارجاءالتقسـمي اÕي ٔاحدثه الشـيعة يف ٔارجاء

فقد سـيطر القرامطة عىل اجلزيرة العربية لكها، 6سـتفقد سـيطر القرامطة عىل اجلزيرة العربية لكها، 6سـتفقد سـيطر القرامطة عىل اجلزيرة العربية لكها، 6سـتفقد سـيطر القرامطة عىل اجلزيرة العربية لكها، 6سـتثثثثناء منطقـة عـسري، ناء منطقـة عـسري، ناء منطقـة عـسري، ناء منطقـة عـسري، ((((: : : : انظر كيف سـيحدث التقسـمي، قالانظر كيف سـيحدث التقسـمي، قالانظر كيف سـيحدث التقسـمي، قالانظر كيف سـيحدث التقسـمي، قال
 ٔابواب مرص، وحمك الفاطميون شاميل ٕافريقيا، مث ٔاخضعوا مرص، وجعلوها قاعدة  ٔابواب مرص، وحمك الفاطميون شاميل ٕافريقيا، مث ٔاخضعوا مرص، وجعلوها قاعدة  ٔابواب مرص، وحمك الفاطميون شاميل ٕافريقيا، مث ٔاخضعوا مرص، وجعلوها قاعدة  ٔابواب مرص، وحمك الفاطميون شاميل ٕافريقيا، مث ٔاخضعوا مرص، وجعلوها قاعدة طرقواطرقواطرقواطرقواووصلوا ٕاىل الشام، و ووصلوا ٕاىل الشام، و ووصلوا ٕاىل الشام، و ووصلوا ٕاىل الشام، و 

عـىل ا�و� العباســية، ومـع ادعـاعـىل ا�و� العباســية، ومـع ادعـاعـىل ا�و� العباســية، ومـع ادعـاعـىل ا�و� العباســية، ومـع ادعـاهئهئهئهئم م م م مجمجمجمجيًعـا يًعـا يًعـا يًعـا  البوهييـون  البوهييـون  البوهييـون  البوهييـون م، ؤاخضع امحلدانيون شاميل بالد الشام، وسـيطرم، ؤاخضع امحلدانيون شاميل بالد الشام، وسـيطرم، ؤاخضع امحلدانيون شاميل بالد الشام، وسـيطرم، ؤاخضع امحلدانيون شاميل بالد الشام، وسـيطرملكهملكهملكهملكه
 يعين لكهم شـيعة، لكن هذه فاطمية، ٔاو عبيدية، وهذه قرامطية، وهذه  يعين لكهم شـيعة، لكن هذه فاطمية، ٔاو عبيدية، وهذه قرامطية، وهذه  يعين لكهم شـيعة، لكن هذه فاطمية، ٔاو عبيدية، وهذه قرامطية، وهذه  يعين لكهم شـيعة، لكن هذه فاطمية، ٔاو عبيدية، وهذه قرامطية، وهذه ))))للشـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت متفرقةللشـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت متفرقةللشـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت متفرقةللشـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت متفرقة

        ....فرقةفرقةفرقةفرقة، لكهم يدعون ٔاهنم شـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت مت، لكهم يدعون ٔاهنم شـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت مت، لكهم يدعون ٔاهنم شـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت مت، لكهم يدعون ٔاهنم شـيعة، ٕاال ٔان دوهلم بقيت متبوهييونبوهييونبوهييونبوهييون    محدانيون، وهذهمحدانيون، وهذهمحدانيون، وهذهمحدانيون، وهذه
         تأثري ا تأثري ا تأثري ا تأثري ا����وس والفرس عىل ا�و� العباسـيةوس والفرس عىل ا�و� العباسـيةوس والفرس عىل ا�و� العباسـيةوس والفرس عىل ا�و� العباسـية؟؟؟؟

    بل كثًريا ما اقتتلت وتناحرت، فقد وقف الفاطميون يف وجه القرامطة، وصدومه عن مرص، وقاتل البوهييونبل كثًريا ما اقتتلت وتناحرت، فقد وقف الفاطميون يف وجه القرامطة، وصدومه عن مرص، وقاتل البوهييونبل كثًريا ما اقتتلت وتناحرت، فقد وقف الفاطميون يف وجه القرامطة، وصدومه عن مرص، وقاتل البوهييونبل كثًريا ما اقتتلت وتناحرت، فقد وقف الفاطميون يف وجه القرامطة، وصدومه عن مرص، وقاتل البوهييون((((
 الفتوحات إالسالمية منذ ٔاواخر العهد أالموي، وانرص الفتوحات إالسالمية منذ ٔاواخر العهد أالموي، وانرص الفتوحات إالسالمية منذ ٔاواخر العهد أالموي، وانرص الفتوحات إالسالمية منذ ٔاواخر العهد أالموي، وانرصفففف الناس ٕاىل الرصاع ا�اخيل، حىت  الناس ٕاىل الرصاع ا�اخيل، حىت  الناس ٕاىل الرصاع ا�اخيل، حىت  الناس ٕاىل الرصاع ا�اخيل، حىت تتتتامحلدانيني وتوقفامحلدانيني وتوقفامحلدانيني وتوقفامحلدانيني وتوقف

 الناس ٕاىل الراحة قليًال، اسـتغل هذا الوضع لك من اكن ُخيفي  الناس ٕاىل الراحة قليًال، اسـتغل هذا الوضع لك من اكن ُخيفي  الناس ٕاىل الراحة قليًال، اسـتغل هذا الوضع لك من اكن ُخيفي  الناس ٕاىل الراحة قليًال، اسـتغل هذا الوضع لك من اكن ُخيفي ٕاذا هنٕاذا هنٕاذا هنٕاذا هنضضضض العباسـ  العباسـ  العباسـ  العباسـ 


يون 6ٔالمر، واسـتقر هلم، وخيون 6ٔالمر، واسـتقر هلم، وخيون 6ٔالمر، واسـتقر هلم، وخيون 6ٔالمر، واسـتقر هلم، وخ
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يف نفسه شيئًا، واكن معظم هؤالء املسـتغلني من ايف نفسه شيئًا، واكن معظم هؤالء املسـتغلني من ايف نفسه شيئًا، واكن معظم هؤالء املسـتغلني من ايف نفسه شيئًا، واكن معظم هؤالء املسـتغلني من ا����وس، حيث ٔاظهروا التشـيع، وصاروا مع ٔابناء جوس، حيث ٔاظهروا التشـيع، وصاروا مع ٔابناء جوس، حيث ٔاظهروا التشـيع، وصاروا مع ٔابناء جوس، حيث ٔاظهروا التشـيع، وصاروا مع ٔابناء ج
هت
هت
هت
هتم من م من م من م من 
 واسـعة، فاســتفاد  واسـعة، فاســتفاد  واسـعة، فاســتفاد  واسـعة، فاســتفاد املسلمني الفرس، ورٔاى العباسـيون حىت ٕاذا هنضوا 6حلمك، تـسمل بعـاملسلمني الفرس، ورٔاى العباسـيون حىت ٕاذا هنضوا 6حلمك، تـسمل بعـاملسلمني الفرس، ورٔاى العباسـيون حىت ٕاذا هنضوا 6حلمك، تـسمل بعـاملسلمني الفرس، ورٔاى العباسـيون حىت ٕاذا هنضوا 6حلمك، تـسمل بعـضضضض الفـرس سـلطات الفـرس سـلطات الفـرس سـلطات الفـرس سـلطات

    ونديـة،ونديـة،ونديـة،ونديـة،اااا الر  الر  الر  الر  سـنباذ، واملـسلمية،و سـنباذ، واملـسلمية،و سـنباذ، واملـسلمية،و سـنباذ، واملـسلمية،واملسـتغلون من العصبية، ومعلوا عىل املسـتغلون من العصبية، ومعلوا عىل املسـتغلون من العصبية، ومعلوا عىل املسـتغلون من العصبية، ومعلوا عىل هتهتهتهتددددميميميمي إالسالم وظهـرت بيـهنم حـراكت إالسالم وظهـرت بيـهنم حـراكت إالسالم وظهـرت بيـهنم حـراكت إالسالم وظهـرت بيـهنم حـراكت
، بل ؤاصابع اال، بل ؤاصابع اال، بل ؤاصابع اال، بل ؤاصابع االهتهتهتهتام تشري ٕاىل داعية بـين العبـاس أالول، ٔايب مـسمل اخلراسـاام تشري ٕاىل داعية بـين العبـاس أالول، ٔايب مـسمل اخلراسـاام تشري ٕاىل داعية بـين العبـاس أالول، ٔايب مـسمل اخلراسـاام تشري ٕاىل داعية بـين العبـاس أالول، ٔايب مـسمل اخلراسـاينينينين، ٕاذ نـسبت ، ٕاذ نـسبت ، ٕاذ نـسبت ، ٕاذ نـسبت بكيةبكيةبكيةبكية والبا والبا والبا والباواملقنعيةواملقنعيةواملقنعيةواملقنعية

ن هذا يبدو اسـتغالًال وٕافادة من وضعه وطريقة للتن هذا يبدو اسـتغالًال وٕافادة من وضعه وطريقة للتن هذا يبدو اسـتغالًال وٕافادة من وضعه وطريقة للتن هذا يبدو اسـتغالًال وٕافادة من وضعه وطريقة للتخخخخللللصصصص    بعبعبعبعضضضض هذه الفرق نفسها K، ٔاو طالبت بدمه، وٕان اك هذه الفرق نفسها K، ٔاو طالبت بدمه، وٕان اك هذه الفرق نفسها K، ٔاو طالبت بدمه، وٕان اك هذه الفرق نفسها K، ٔاو طالبت بدمه، وٕان اك
        ....))))بعد ٔان قدم اÕي قدم، وٕاىل الربامكة وبعد ٔان قدم اÕي قدم، وٕاىل الربامكة وبعد ٔان قدم اÕي قدم، وٕاىل الربامكة وبعد ٔان قدم اÕي قدم، وٕاىل الربامكة وغغغغريمه، ومن هنا بدٔات تريمه، ومن هنا بدٔات تريمه، ومن هنا بدٔات تريمه، ومن هنا بدٔات تزبغزبغزبغزبغ قرون العصبية قرون العصبية قرون العصبية قرون العصبية

        ....دور ٔايب مسمل اخلراسادور ٔايب مسمل اخلراسادور ٔايب مسمل اخلراسادور ٔايب مسمل اخلراساينينينين يف توطيد م يف توطيد م يف توطيد م يف توطيد م���� بين العباس بين العباس بين العباس بين العباس
 ٔاليب  ٔاليب  ٔاليب  ٔاليب أالأالأالأالميميميمينننن، ، ، ، ععععفقد اكن اÕرافقد اكن اÕرافقد اكن اÕرافقد اكن اÕرامممم���� بين العباس، ومعل عىل سقوط دو� بين ٔامية،  بين العباس، ومعل عىل سقوط دو� بين ٔامية،  بين العباس، ومعل عىل سقوط دو� بين ٔامية،  بين العباس، ومعل عىل سقوط دو� بين ٔامية، ،،،، ٔايب مسمل اخلراسا ٔايب مسمل اخلراسا ٔايب مسمل اخلراسا ٔايب مسمل اخلراساينينينين    وطدوطدوطدوطد

: : : : العباس عبد هللا السفاح، وبعد ما اسـتتب K أالمر، ختلالعباس عبد هللا السفاح، وبعد ما اسـتتب K أالمر، ختلالعباس عبد هللا السفاح، وبعد ما اسـتتب K أالمر، ختلالعباس عبد هللا السفاح، وبعد ما اسـتتب K أالمر، ختلصصصص من ٔايب مسمل اخلراسا من ٔايب مسمل اخلراسا من ٔايب مسمل اخلراسا من ٔايب مسمل اخلراساينينينين وقت وقت وقت وقت����، هنا الشـيخ يقول، هنا الشـيخ يقول، هنا الشـيخ يقول، هنا الشـيخ يقول
        ....، يعين هو وقف ، يعين هو وقف ، يعين هو وقف ، يعين هو وقف جبجبجبجبوار ٔايب العباس السفاح يف توطيد دولتهوار ٔايب العباس السفاح يف توطيد دولتهوار ٔايب العباس السفاح يف توطيد دولتهوار ٔايب العباس السفاح يف توطيد دولته))))بعد ٔان قدم اÕي قدمبعد ٔان قدم اÕي قدمبعد ٔان قدم اÕي قدمبعد ٔان قدم اÕي قدم((((

        .... تأثري العصبية عىل ضعف ا�و� العباسـية تأثري العصبية عىل ضعف ا�و� العباسـية تأثري العصبية عىل ضعف ا�و� العباسـية تأثري العصبية عىل ضعف ا�و� العباسـية
 قرون وربع القرن، وضعفت  قرون وربع القرن، وضعفت  قرون وربع القرن، وضعفت  قرون وربع القرن، وضعفت ))))٥٥٥٥(((( جهرية، فوصل ٕاىل ما يقرب من  جهرية، فوصل ٕاىل ما يقرب من  جهرية، فوصل ٕاىل ما يقرب من  جهرية، فوصل ٕاىل ما يقرب من ))))٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦----١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢((((وطال عهد العباسـيني من وطال عهد العباسـيني من وطال عهد العباسـيني من وطال عهد العباسـيني من ((((

��������م يف آخرها، ٕاذ زاد ظهور العصبية، فقامت دول عىل ٔاساسها، ومل يكن لها داعٍ لقيام يف آخرها، ٕاذ زاد ظهور العصبية، فقامت دول عىل ٔاساسها، ومل يكن لها داعٍ لقيام يف آخرها، ٕاذ زاد ظهور العصبية، فقامت دول عىل ٔاساسها، ومل يكن لها داعٍ لقيام يف آخرها، ٕاذ زاد ظهور العصبية، فقامت دول عىل ٔاساسها، ومل يكن لها داعٍ لقيا����ا لوال فكرة العصبية ا لوال فكرة العصبية ا لوال فكرة العصبية ا لوال فكرة العصبية  ٔاأٔأا
        . . . . اليت محلهتا، واللغة اليت ٔاحيهتا من جديد، فظهرت ا�و� السامانية، والغزنوية، واخلوارزميةاليت محلهتا، واللغة اليت ٔاحيهتا من جديد، فظهرت ا�و� السامانية، والغزنوية، واخلوارزميةاليت محلهتا، واللغة اليت ٔاحيهتا من جديد، فظهرت ا�و� السامانية، والغزنوية، واخلوارزميةاليت محلهتا، واللغة اليت ٔاحيهتا من جديد، فظهرت ا�و� السامانية، والغزنوية، واخلوارزمية

ا، ؤاعلنت عن قيام خالفة مسـتق� فهيا، فاكنت اخلالفة أالموية يف أالندلسا، ؤاعلنت عن قيام خالفة مسـتق� فهيا، فاكنت اخلالفة أالموية يف أالندلسا، ؤاعلنت عن قيام خالفة مسـتق� فهيا، فاكنت اخلالفة أالموية يف أالندلسا، ؤاعلنت عن قيام خالفة مسـتق� فهيا، فاكنت اخلالفة أالموية يف أالندلسانفصانفصانفصانفص ��     ))))لت ٔاجزاء عن ا�و� رمسيلت ٔاجزاء عن ا�و� رمسيلت ٔاجزاء عن ا�و� رمسيلت ٔاجزاء عن ا�و� رمسي��
، لكـن فيـه واحـد يـسموه عبـد الـرمحن ، لكـن فيـه واحـد يـسموه عبـد الـرمحن ، لكـن فيـه واحـد يـسموه عبـد الـرمحن ، لكـن فيـه واحـد يـسموه عبـد الـرمحن ))))١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢((((هذه نقطة هذه نقطة هذه نقطة هذه نقطة جيجيجيجيب ٔان ننتبه لها، نقول ٔان ا�و� أالموية انهتـت ب ٔان ننتبه لها، نقول ٔان ا�و� أالموية انهتـت ب ٔان ننتبه لها، نقول ٔان ا�و� أالموية انهتـت ب ٔان ننتبه لها، نقول ٔان ا�و� أالموية انهتـت 

ن مروان، عبـد الـرمحن هـذا ن مروان، عبـد الـرمحن هـذا ن مروان، عبـد الـرمحن هـذا ن مروان، عبـد الـرمحن هـذا ا�اخل صقر قريا�اخل صقر قريا�اخل صقر قريا�اخل صقر قريشششش، هذا هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امل، هذا هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امل، هذا هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امل، هذا هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امل���� ب ب ب ب
 منا، ؤا� سأعيد ا�و� أالموية  منا، ؤا� سأعيد ا�و� أالموية  منا، ؤا� سأعيد ا�و� أالموية  منا، ؤا� سأعيد ا�و� أالموية اااأاخذمتوهٔاخذمتوهٔاخذمتوهٔاخذمتوه ٔان ٔان ٔان ٔانمتمتمتمت    بين العباس بين العباس بين العباس بين العباس ل ل ل ل         ه يقوله يقوله يقوله يقولذهب ٕاىل املغرب، ومعل اخلالفة أالموية، ٔ«نذهب ٕاىل املغرب، ومعل اخلالفة أالموية، ٔ«نذهب ٕاىل املغرب، ومعل اخلالفة أالموية، ٔ«نذهب ٕاىل املغرب، ومعل اخلالفة أالموية، ٔ«ن

        . . . . بدًال من ٔاهنا اكنت يف الشام، سـنجعلها يف املغرب، ومعل هناك دو� خالفة ا�و� أالمويةبدًال من ٔاهنا اكنت يف الشام، سـنجعلها يف املغرب، ومعل هناك دو� خالفة ا�و� أالمويةبدًال من ٔاهنا اكنت يف الشام، سـنجعلها يف املغرب، ومعل هناك دو� خالفة ا�و� أالمويةبدًال من ٔاهنا اكنت يف الشام، سـنجعلها يف املغرب، ومعل هناك دو� خالفة ا�و� أالموية
العامصة بغداد يف العراق، فأي العامصة بغداد يف العراق، فأي العامصة بغداد يف العراق، فأي العامصة بغداد يف العراق، فأي يشيشيشيشء ء ء ء غغغغري العراق ري العراق ري العراق ري العراق ممممممممكن تنفصل، كن تنفصل، كن تنفصل، كن تنفصل،  والح والح والح والحظظظظ ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ))))يف أالندلس، والفاطمية يف مرصيف أالندلس، والفاطمية يف مرصيف أالندلس، والفاطمية يف مرصيف أالندلس، والفاطمية يف مرص((((

الفاطمية معلوا دو� خالفة، واخلالفة أالموية يف أالندلس، ؤاجزاء من ٔافريقيا الفاطمية ٔايًضا، وكام رٔايالفاطمية معلوا دو� خالفة، واخلالفة أالموية يف أالندلس، ؤاجزاء من ٔافريقيا الفاطمية ٔايًضا، وكام رٔايالفاطمية معلوا دو� خالفة، واخلالفة أالموية يف أالندلس، ؤاجزاء من ٔافريقيا الفاطمية ٔايًضا، وكام رٔايالفاطمية معلوا دو� خالفة، واخلالفة أالموية يف أالندلس، ؤاجزاء من ٔافريقيا الفاطمية ٔايًضا، وكام رٔايمتمتمتمت ا�ول  ا�ول  ا�ول  ا�ول 
        ....اليت تُقام وتنفصل عن هذه اخلالفةاليت تُقام وتنفصل عن هذه اخلالفةاليت تُقام وتنفصل عن هذه اخلالفةاليت تُقام وتنفصل عن هذه اخلالفة

ثًال ال يتقارب مع ا�و� الرئيسـية، ٔاو ثًال ال يتقارب مع ا�و� الرئيسـية، ٔاو ثًال ال يتقارب مع ا�و� الرئيسـية، ٔاو ثًال ال يتقارب مع ا�و� الرئيسـية، ٔاو  يعين اÕي ينفصل هذا م  يعين اÕي ينفصل هذا م  يعين اÕي ينفصل هذا م  يعين اÕي ينفصل هذا م ))))بل عىل العكس اكنت معادية بعضها لبعبل عىل العكس اكنت معادية بعضها لبعبل عىل العكس اكنت معادية بعضها لبعبل عىل العكس اكنت معادية بعضها لبعضضضض((((
        ....عامصة اخلالفة، بل يتقاتلوا ٔايًضاعامصة اخلالفة، بل يتقاتلوا ٔايًضاعامصة اخلالفة، بل يتقاتلوا ٔايًضاعامصة اخلالفة، بل يتقاتلوا ٔايًضا

 يعين  يعين  يعين  يعين ) ) ) ) ولك مهنا عىل ص� بأعداء الثانية، فالعباسـيون يف بغداد يصادقون حاكم الفرولك مهنا عىل ص� بأعداء الثانية، فالعباسـيون يف بغداد يصادقون حاكم الفرولك مهنا عىل ص� بأعداء الثانية، فالعباسـيون يف بغداد يصادقون حاكم الفرولك مهنا عىل ص� بأعداء الثانية، فالعباسـيون يف بغداد يصادقون حاكم الفرجنجنجنجنة خصوم ٔاموي أالندلسة خصوم ٔاموي أالندلسة خصوم ٔاموي أالندلسة خصوم ٔاموي أالندلس((((
 معهم حتـالف  معهم حتـالف  معهم حتـالف  معهم حتـالف ٔاموي أالندلس مشٔاموي أالندلس مشٔاموي أالندلس مشٔاموي أالندلس مشلكلكلكلكهتم مع الفرهتم مع الفرهتم مع الفرهتم مع الفرجنجنجنجنة هناك، يقوم ا�و� العباسـية يف بغداد تصادق هؤالء، تعملة هناك، يقوم ا�و� العباسـية يف بغداد تصادق هؤالء، تعملة هناك، يقوم ا�و� العباسـية يف بغداد تصادق هؤالء، تعملة هناك، يقوم ا�و� العباسـية يف بغداد تصادق هؤالء، تعمل

ىتىتىتىت بعده، اÕين ٔاسسوا ا�و� أالموية يف أالندلس بعده، اÕين ٔاسسوا ا�و� أالموية يف أالندلس بعده، اÕين ٔاسسوا ا�و� أالموية يف أالندلس بعده، اÕين ٔاسسوا ا�و� أالموية يف أالندلس         . . . . ضد عبد الرمحن ا�اخل، ومن ٔاضد عبد الرمحن ا�اخل، ومن ٔاضد عبد الرمحن ا�اخل، ومن ٔاضد عبد الرمحن ا�اخل، ومن ٔا
هذا مع العمل ٔانه ال يوجد يف دار إالسالم سوى خليفة واحد، واملسلمون هذا مع العمل ٔانه ال يوجد يف دار إالسالم سوى خليفة واحد، واملسلمون هذا مع العمل ٔانه ال يوجد يف دار إالسالم سوى خليفة واحد، واملسلمون هذا مع العمل ٔانه ال يوجد يف دار إالسالم سوى خليفة واحد، واملسلمون مجمجمجمجيًعا تضمهم دو� واحـدة، وهـذا يًعا تضمهم دو� واحـدة، وهـذا يًعا تضمهم دو� واحـدة، وهـذا يًعا تضمهم دو� واحـدة، وهـذا ((((

ا اكن عليـه املـسلمون ا اكن عليـه املـسلمون ا اكن عليـه املـسلمون ا اكن عليـه املـسلمون يدل عىل ضـعف يف الـروح إالسـالمية �ى املـسلمني يف ذ� العهـد، 6لنـسـبة ٕاىل مـيدل عىل ضـعف يف الـروح إالسـالمية �ى املـسلمني يف ذ� العهـد، 6لنـسـبة ٕاىل مـيدل عىل ضـعف يف الـروح إالسـالمية �ى املـسلمني يف ذ� العهـد، 6لنـسـبة ٕاىل مـيدل عىل ضـعف يف الـروح إالسـالمية �ى املـسلمني يف ذ� العهـد، 6لنـسـبة ٕاىل مـ
        . . . . أالوائل، ويف الصدر أالولأالوائل، ويف الصدر أالولأالوائل، ويف الصدر أالولأالوائل، ويف الصدر أالول
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اكنت ٔارجاء ا�و� متسعة، عدد الساكن كبًريا، وخاصة يف العامصة، وملا اكن ٔاهل البالد يعيشون يف حا� من اكنت ٔارجاء ا�و� متسعة، عدد الساكن كبًريا، وخاصة يف العامصة، وملا اكن ٔاهل البالد يعيشون يف حا� من اكنت ٔارجاء ا�و� متسعة، عدد الساكن كبًريا، وخاصة يف العامصة، وملا اكن ٔاهل البالد يعيشون يف حا� من اكنت ٔارجاء ا�و� متسعة، عدد الساكن كبًريا، وخاصة يف العامصة، وملا اكن ٔاهل البالد يعيشون يف حا� من 
 هذه جزئية �نية، ٔالن فيه انقسامات قوية، هل فيه فتوحات،  هذه جزئية �نية، ٔالن فيه انقسامات قوية، هل فيه فتوحات،  هذه جزئية �نية، ٔالن فيه انقسامات قوية، هل فيه فتوحات،  هذه جزئية �نية، ٔالن فيه انقسامات قوية، هل فيه فتوحات، ))))الرخاء والرفاه، فهم بعيدون عن حياة اجلنديالرخاء والرفاه، فهم بعيدون عن حياة اجلنديالرخاء والرفاه، فهم بعيدون عن حياة اجلنديالرخاء والرفاه، فهم بعيدون عن حياة اجلندي

ٔاو بالد يريد هؤالء املسلمون ٔان يفتحوها، فيتجمعون لنرش ا�ين وا�عوةٔاو بالد يريد هؤالء املسلمون ٔان يفتحوها، فيتجمعون لنرش ا�ين وا�عوةٔاو بالد يريد هؤالء املسلمون ٔان يفتحوها، فيتجمعون لنرش ا�ين وا�عوةٔاو بالد يريد هؤالء املسلمون ٔان يفتحوها، فيتجمعون لنرش ا�ين وا�عوة؟؟؟؟ ال، اÕي حصل ٔان  ال، اÕي حصل ٔان  ال، اÕي حصل ٔان  ال، اÕي حصل ٔان هل فيه عدو هل فيه عدو هل فيه عدو هل فيه عدو 
اااا ��         ....هناك رخاء وفاهية شديدة جدهناك رخاء وفاهية شديدة جدهناك رخاء وفاهية شديدة جدهناك رخاء وفاهية شديدة جد��


 املسلمون بعيدون عن حياة اجلندية، ومادامت الفتوحات إالسالمية قد توقفت، ومل يعـد  املسلمون بعيدون عن حياة اجلندية، ومادامت الفتوحات إالسالمية قد توقفت، ومل يعـد  املسلمون بعيدون عن حياة اجلندية، ومادامت الفتوحات إالسالمية قد توقفت، ومل يعـد  املسلمون بعيدون عن حياة اجلندية، ومادامت الفتوحات إالسالمية قد توقفت، ومل يعـد ((((


فبالتايل ٔاهل البفبالتايل ٔاهل البفبالتايل ٔاهل البفبالتايل ٔاهل الب
ت حمددة تقتضيه الظروت حمددة تقتضيه الظروت حمددة تقتضيه الظروت حمددة تقتضيه الظروفففف، ولهذا فٕان الساكن ال يرون ، ولهذا فٕان الساكن ال يرون ، ولهذا فٕان الساكن ال يرون ، ولهذا فٕان الساكن ال يرون رضرضرضرضورة ورة ورة ورة اجلهاد عىل نطاق واسع كام اكن، وٕامنا يف ٔاوقااجلهاد عىل نطاق واسع كام اكن، وٕامنا يف ٔاوقااجلهاد عىل نطاق واسع كام اكن، وٕامنا يف ٔاوقااجلهاد عىل نطاق واسع كام اكن، وٕامنا يف ٔاوقا

        ....لاللاللاللالخنخنخنخنراط يف احلياة العسكريةراط يف احلياة العسكريةراط يف احلياة العسكريةراط يف احلياة العسكرية
        .... 6ٔال 6ٔال 6ٔال 6ٔالرسرسرسرسى واملامليكى واملامليكى واملامليكى واملامليكأالأالأالأالرضرضرضرضار اليت ترتبت عىل اسـتجالب اخلليفة ار اليت ترتبت عىل اسـتجالب اخلليفة ار اليت ترتبت عىل اسـتجالب اخلليفة ار اليت ترتبت عىل اسـتجالب اخلليفة     

يتيتيتيت    جبجبجبجبنود مـن منـاطق نود مـن منـاطق نود مـن منـاطق نود مـن منـاطق ))))اكن اخلليفة عندها مضطًرا السـتقدام جنود من مناطق ال تزال اكن اخلليفة عندها مضطًرا السـتقدام جنود من مناطق ال تزال اكن اخلليفة عندها مضطًرا السـتقدام جنود من مناطق ال تزال اكن اخلليفة عندها مضطًرا السـتقدام جنود من مناطق ال تزال غغغغري مرتفة بعدري مرتفة بعدري مرتفة بعدري مرتفة بعد ، يعين يأ، يعين يأ، يعين يأ، يعين يأ
رسرسرسرسى، ينشـى، ينشـى، ينشـى، ينشـهئهئهئهئم تنشـم تنشـم تنشـم تنشـئئئئة عسكرية ة عسكرية ة عسكرية ة عسكرية �نية، مسلمون حص �نية، مسلمون حص �نية، مسلمون حص �نية، مسلمون حص  يح، لكن ليسوا مرتفني، فيجندمه، وقد يسـتعني مبامليك، بأيح، لكن ليسوا مرتفني، فيجندمه، وقد يسـتعني مبامليك، بأيح، لكن ليسوا مرتفني، فيجندمه، وقد يسـتعني مبامليك، بأيح، لكن ليسوا مرتفني، فيجندمه، وقد يسـتعني مبامليك، بأ

 يف إالسالم، وهذه قاعدة، حىت يف التـارخي احلـديث، ا�ول املرتفـة ال  يف إالسالم، وهذه قاعدة، حىت يف التـارخي احلـديث، ا�ول املرتفـة ال  يف إالسالم، وهذه قاعدة، حىت يف التـارخي احلـديث، ا�ول املرتفـة ال  يف إالسالم، وهذه قاعدة، حىت يف التـارخي احلـديث، ا�ول املرتفـة ال جتجتجتجتـد عنـدها جـيـد عنـدها جـيـد عنـدها جـيـد عنـدها جـيشششش، ، ، ، ننننبعد ٔان يدخلوبعد ٔان يدخلوبعد ٔان يدخلوبعد ٔان يدخلو
ا�يـن، ا�يـن، ا�يـن، ا�يـن، اجلياجلياجلياجليشششش عندمه ٔاي ٔاحد، يسـتوردوا ٔا�س من اخلار عندمه ٔاي ٔاحد، يسـتوردوا ٔا�س من اخلار عندمه ٔاي ٔاحد، يسـتوردوا ٔا�س من اخلار عندمه ٔاي ٔاحد، يسـتوردوا ٔا�س من اخلارجججج ليعملوا جي ليعملوا جي ليعملوا جي ليعملوا جيشششش، وهذا لغياب مـسأ� ا�فـاع عـن ، وهذا لغياب مـسأ� ا�فـاع عـن ، وهذا لغياب مـسأ� ا�فـاع عـن ، وهذا لغياب مـسأ� ا�فـاع عـن 

ونرش ا�ين وكذا، ال، الناس منونرش ا�ين وكذا، ال، الناس منونرش ا�ين وكذا، ال، الناس منونرش ا�ين وكذا، ال، الناس منخخخخرطة يف املاليه واملرطة يف املاليه واملرطة يف املاليه واملرطة يف املاليه وامل****ات والـرتات والـرتات والـرتات والـرتفففف، فـال ، فـال ، فـال ، فـال جتجتجتجتـد جنـود، ٔاو اـد جنـود، ٔاو اـد جنـود، ٔاو اـد جنـود، ٔاو اخنخنخنخنـراط يف احليـاة ـراط يف احليـاة ـراط يف احليـاة ـراط يف احليـاة 
يتيتيتيت 6ٔال 6ٔال 6ٔال 6ٔالرسرسرسرسى واملامليك، وينشـى واملامليك، وينشـى واملامليك، وينشـى واملامليك، وينشـهئهئهئهئم تنشـم تنشـم تنشـم تنشـئئئئة عسكرية بعد ٔان يدخلوا يف إالسالمة عسكرية بعد ٔان يدخلوا يف إالسالمة عسكرية بعد ٔان يدخلوا يف إالسالمة عسكرية بعد ٔان يدخلوا يف إالسالم         ....العسكرية، فاكن اخلليفة يأالعسكرية، فاكن اخلليفة يأالعسكرية، فاكن اخلليفة يأالعسكرية، فاكن اخلليفة يأ

         من ٔاخطر أالشـياء عىل ا�و� جلب جنود من الرتك من ٔاخطر أالشـياء عىل ا�و� جلب جنود من الرتك من ٔاخطر أالشـياء عىل ا�و� جلب جنود من الرتك من ٔاخطر أالشـياء عىل ا�و� جلب جنود من الرتك
يتيتيتيت    )))) من الرتك، وترقوا يف الرتب حىت  من الرتك، وترقوا يف الرتب حىت  من الرتك، وترقوا يف الرتب حىت  من الرتك، وترقوا يف الرتب حىت غغغغدوا قادةدوا قادةدوا قادةدوا قادةوقد وقد وقد وقد ,,,,ء ء ء ء جبجبجبجبندندندند(((( ، وطبًعا هذا من ٔاخطر أالشــياء، عنـدما تـأ، وطبًعا هذا من ٔاخطر أالشــياء، عنـدما تـأ، وطبًعا هذا من ٔاخطر أالشــياء، عنـدما تـأ، وطبًعا هذا من ٔاخطر أالشــياء، عنـدما تـأ


، ٔاو مثًال مسلمون جدد، ٔاو دخلوا إالسالم هكذا، و، ٔاو مثًال مسلمون جدد، ٔاو دخلوا إالسالم هكذا، و، ٔاو مثًال مسلمون جدد، ٔاو دخلوا إالسالم هكذا، و، ٔاو مثًال مسلمون جدد، ٔاو دخلوا إالسالم هكذا، وجتجتجتجتعلهم جنـود، وهـؤالء مه اÕيـن علهم جنـود، وهـؤالء مه اÕيـن علهم جنـود، وهـؤالء مه اÕيـن علهم جنـود، وهـؤالء مه اÕيـن 


بأ�س من خاربأ�س من خاربأ�س من خاربأ�س من خارجججج الب الب الب الب
تنشـتنشـتنشـتنشـئئئئة ٕاسالمية، وال ة ٕاسالمية، وال ة ٕاسالمية، وال ة ٕاسالمية، وال يدافعون عنك، ويرتقوا يف املناصب العسكرية، حىت يكون قائد كبري، هو ٔاصًال مل ينشيدافعون عنك، ويرتقوا يف املناصب العسكرية، حىت يكون قائد كبري، هو ٔاصًال مل ينشيدافعون عنك، ويرتقوا يف املناصب العسكرية، حىت يكون قائد كبري، هو ٔاصًال مل ينشيدافعون عنك، ويرتقوا يف املناصب العسكرية، حىت يكون قائد كبري، هو ٔاصًال مل ينشئئئئ    

ميميميميانية، هذا اسـتوردوه من اخلارانية، هذا اسـتوردوه من اخلارانية، هذا اسـتوردوه من اخلارانية، هذا اسـتوردوه من اخلارجججج ليدافع عهنم،  ليدافع عهنم،  ليدافع عهنم،  ليدافع عهنم، مفمفمفمفا اÕي حيدثا اÕي حيدثا اÕي حيدثا اÕي حيدث؟؟؟؟         إإإٕا
، وهذه من أالشـياء ، وهذه من أالشـياء ، وهذه من أالشـياء ، وهذه من أالشـياء ) ) ) ) ترقوا يف الرتب حىت ترقوا يف الرتب حىت ترقوا يف الرتب حىت ترقوا يف الرتب حىت غغغغدوا قادة، مث ٔاصبح أالمر بيدمه، خيلعون اخلليفة ٕان شاءوادوا قادة، مث ٔاصبح أالمر بيدمه، خيلعون اخلليفة ٕان شاءوادوا قادة، مث ٔاصبح أالمر بيدمه، خيلعون اخلليفة ٕان شاءوادوا قادة، مث ٔاصبح أالمر بيدمه، خيلعون اخلليفة ٕان شاءوا((((: : : : يقوليقوليقوليقول

ل مـثًال اخلليفـة الفـالل مـثًال اخلليفـة الفـالل مـثًال اخلليفـة الفـالل مـثًال اخلليفـة الفـالينينينين، ، ، ، اليت لفتت نظري يف قراءة Úرخي اخللفاء لٕالمام السـيوطي، يف ا�و� العباسـية، نقـو اليت لفتت نظري يف قراءة Úرخي اخللفاء لٕالمام السـيوطي، يف ا�و� العباسـية، نقـو اليت لفتت نظري يف قراءة Úرخي اخللفاء لٕالمام السـيوطي، يف ا�و� العباسـية، نقـو اليت لفتت نظري يف قراءة Úرخي اخللفاء لٕالمام السـيوطي، يف ا�و� العباسـية، نقـو 
ا، فالن مسك، وبعد ذ� يقولا، فالن مسك، وبعد ذ� يقولا، فالن مسك، وبعد ذ� يقولا، فالن مسك، وبعد ذ� يقول �� وقام فالن امس غريـب تـروقام فالن امس غريـب تـروقام فالن امس غريـب تـروقام فالن امس غريـب تـريكيكيكيك مـثًال، وقـام فـالن قائـد كـذا  مـثًال، وقـام فـالن قائـد كـذا  مـثًال، وقـام فـالن قائـد كـذا  مـثًال، وقـام فـالن قائـد كـذا : : : : ٔاسامء كثرية جدٔاسامء كثرية جدٔاسامء كثرية جدٔاسامء كثرية جد��

يتيتيتيت بواحٍد  بواحٍد  بواحٍد  بواحٍد غغغغريهريهريهريه؟؟؟؟     ب فالً� خليفة، فاملسأ� تسـتغرب لها، ٔانت خلعت اخلليفة، فلامذا تأ Uب فالً� خليفة، فاملسأ� تسـتغرب لها، ٔانت خلعت اخلليفة، فلامذا تألعه، ونص Uب فالً� خليفة، فاملسأ� تسـتغرب لها، ٔانت خلعت اخلليفة، فلامذا تألعه، ونص Uب فالً� خليفة، فاملسأ� تسـتغرب لها، ٔانت خلعت اخلليفة، فلامذا تألعه، ونص Uٔانـت،  ٔانـت،  ٔانـت،  ٔانـت، توىلتوىلتوىلتوىلخبخبخبخبلعه، ونص 
يتيتيتيت    خبخبخبخبليفة تبعمك، واحد مـن آل العبـاس ليفة تبعمك، واحد مـن آل العبـاس ليفة تبعمك، واحد مـن آل العبـاس ليفة تبعمك، واحد مـن آل العبـاس ال، ٔالنه ليس بعريب، فهو ماذا يفعلال، ٔالنه ليس بعريب، فهو ماذا يفعلال، ٔالنه ليس بعريب، فهو ماذا يفعلال، ٔالنه ليس بعريب، فهو ماذا يفعل؟؟؟؟     لللليكيكيكيك ال يثري الرٔاي العام، حنن نأ ال يثري الرٔاي العام، حنن نأ ال يثري الرٔاي العام، حنن نأ ال يثري الرٔاي العام، حنن نأ
وووومتمتمتمت خلعه، و خلعه، و خلعه، و خلعه، ومتمتمتمت تولية فالن، دامئًا اÕي خلع  تولية فالن، دامئًا اÕي خلع  تولية فالن، دامئًا اÕي خلع  تولية فالن، دامئًا اÕي خلع : : : : فاكن ٔاكرث اخللفاء يقولفاكن ٔاكرث اخللفاء يقولفاكن ٔاكرث اخللفاء يقولفاكن ٔاكرث اخللفاء يقول. . . . منظر، لكن من اÕي حيمكمنظر، لكن من اÕي حيمكمنظر، لكن من اÕي حيمكمنظر، لكن من اÕي حيمك؟؟؟؟ هذا القائد هذا القائد هذا القائد هذا القائد

        ....غغغغري اÕي توىل، يف الغالب اÕي خلع ري اÕي توىل، يف الغالب اÕي خلع ري اÕي توىل، يف الغالب اÕي خلع ري اÕي توىل، يف الغالب اÕي خلع غغغغري اÕي توىل، اÕي خلع، واÕي توىل واحد �ري اÕي توىل، اÕي خلع، واÕي توىل واحد �ري اÕي توىل، اÕي خلع، واÕي توىل واحد �ري اÕي توىل، اÕي خلع، واÕي توىل واحد �ينينينين
            ....الرتالرتالرتالرتفففف يف سقوط ا�و� العباسـية يف سقوط ا�و� العباسـية يف سقوط ا�و� العباسـية يف سقوط ا�و� العباسـيةمسامسامسامسامهمهمهمهة ة ة ة 

مث ٔاصـبح أالمـر بيـدمه، خيلعـون اخلليفـة ٕان شـاءوا، ويعينـون مـن ٔارادوا، فـضعفت هيبـة اخلالفـة، مث ٔاصـبح أالمـر بيـدمه، خيلعـون اخلليفـة ٕان شـاءوا، ويعينـون مـن ٔارادوا، فـضعفت هيبـة اخلالفـة، مث ٔاصـبح أالمـر بيـدمه، خيلعـون اخلليفـة ٕان شـاءوا، ويعينـون مـن ٔارادوا، فـضعفت هيبـة اخلالفـة، مث ٔاصـبح أالمـر بيـدمه، خيلعـون اخلليفـة ٕان شـاءوا، ويعينـون مـن ٔارادوا، فـضعفت هيبـة اخلالفـة، ((((: : : : يقوليقوليقوليقول
واواواواخنخنخنخنفضت فضت فضت فضت ����ابة السلطة، ومن املعلوم ٔان الرتابة السلطة، ومن املعلوم ٔان الرتابة السلطة، ومن املعلوم ٔان الرتابة السلطة، ومن املعلوم ٔان الرتفففف انرصا انرصا انرصا انرصافففف عن املهمة الرئيسـية لٕالنـسان، وا عن املهمة الرئيسـية لٕالنـسان، وا عن املهمة الرئيسـية لٕالنـسان، وا عن املهمة الرئيسـية لٕالنـسان، واجتجتجتجتـاه حنـو املــاه حنـو املــاه حنـو املــاه حنـو املـ****ات ات ات ات 

، دامئًا يف القرآن الكر، دامئًا يف القرآن الكر، دامئًا يف القرآن الكر، دامئًا يف القرآن الكرميميميمي ما ُذكر الرت ما ُذكر الرت ما ُذكر الرت ما ُذكر الرتفففف ٕاال مذموًما، كرثة  ٕاال مذموًما، كرثة  ٕاال مذموًما، كرثة  ٕاال مذموًما، كرثة ))))كر ٔابًدا تركر ٔابًدا تركر ٔابًدا تركر ٔابًدا ترفففف    خبخبخبخبريريريريوووومجمجمجمجع املال، والتفاخر 6ملع املال، والتفاخر 6ملع املال، والتفاخر 6ملع املال، والتفاخر 6مل����، وما ذُ ، وما ذُ ، وما ذُ ، وما ذُ 
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املال ابتالء من هللا، فٕاما ٔان حيسن إالنسان 6ٕنفاقه واملال ابتالء من هللا، فٕاما ٔان حيسن إالنسان 6ٕنفاقه واملال ابتالء من هللا، فٕاما ٔان حيسن إالنسان 6ٕنفاقه واملال ابتالء من هللا، فٕاما ٔان حيسن إالنسان 6ٕنفاقه ورصرصرصرصفه يف وجوه اخلري، وطاعة هللا، وٕاما يف فه يف وجوه اخلري، وطاعة هللا، وٕاما يف فه يف وجوه اخلري، وطاعة هللا، وٕاما يف فه يف وجوه اخلري، وطاعة هللا، وٕاما يف غغغغري ما ٔامر ري ما ٔامر ري ما ٔامر ري ما ٔامر 
ً - - - - رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----هللا، وقد ُذكر الرتهللا، وقد ُذكر الرتهللا، وقد ُذكر الرتهللا، وقد ُذكر الرتفففف يف القرآن الكر يف القرآن الكر يف القرآن الكر يف القرآن الكرميميميمي يف مثانية مواضع، الشـيخ  يف مثانية مواضع، الشـيخ  يف مثانية مواضع، الشـيخ  يف مثانية مواضع، الشـيخ  ً  دامئ ً  دامئ ً  دامئ ا ا ا ا جتجتجتجتد فائدة يف لك كتاب، وٕان د فائدة يف لك كتاب، وٕان د فائدة يف لك كتاب، وٕان د فائدة يف لك كتاب، وٕان  دامئ

 لتكون   لتكون   لتكون   لتكون   يف القرآن يف مثانية مواضع،  يف القرآن يف مثانية مواضع،  يف القرآن يف مثانية مواضع،  يف القرآن يف مثانية مواضع،  ٔانه ذكر ٔانه ذكر ٔانه ذكر ٔانه ذكرُذكرُذكرُذكرُذكر ت ت ت تلكلكلكلكم عن الرتم عن الرتم عن الرتم عن الرتفففف و  و  و  و ٕاال ٔانهٕاال ٔانهٕاال ٔانهٕاال ٔانهاكن هذا كتاب يف التارخي إالساليم، اكن هذا كتاب يف التارخي إالساليم، اكن هذا كتاب يف التارخي إالساليم، اكن هذا كتاب يف التارخي إالساليم، 
 وهـل فعـًال ورد تـر وهـل فعـًال ورد تـر وهـل فعـًال ورد تـر وهـل فعـًال ورد تـرفففف يف  يف  يف  يف  ومن مث تعمل هـذه املواضـع، ومن مث تعمل هـذه املواضـع، ومن مث تعمل هـذه املواضـع، ومن مث تعمل هـذه املواضـع، ما ُذكر الرت ما ُذكر الرت ما ُذكر الرت ما ُذكر الرتفففف يف القرآن ٕاال مذموًما، يف القرآن ٕاال مذموًما، يف القرآن ٕاال مذموًما، يف القرآن ٕاال مذموًما،عارفا  بأن الرتعارفا  بأن الرتعارفا  بأن الرتعارفا  بأن الرتفففف

        ....مومموممومموم؟؟؟؟    القرآن القرآن القرآن القرآن خبخبخبخبري، ٔام لكه مذري، ٔام لكه مذري، ٔام لكه مذري، ٔام لكه مذ
        ....الاكفرين، واالاكفرين، واالاكفرين، واالاكفرين، وا����رمني، والفاسقنيرمني، والفاسقنيرمني، والفاسقنيرمني، والفاسقني ينصب عىل  ينصب عىل  ينصب عىل  ينصب عىل      الرت الرت الرت الرتفففف يف القرآن يف القرآن يف القرآن يف القرآن

 لك املرتفـني اÕيـن ذكـرمه هللا يف القـرآن، ٔاو ذكـر  لك املرتفـني اÕيـن ذكـرمه هللا يف القـرآن، ٔاو ذكـر  لك املرتفـني اÕيـن ذكـرمه هللا يف القـرآن، ٔاو ذكـر  لك املرتفـني اÕيـن ذكـرمه هللا يف القـرآن، ٔاو ذكـر ))))تنصب لكها عىل الاكفرين، واتنصب لكها عىل الاكفرين، واتنصب لكها عىل الاكفرين، واتنصب لكها عىل الاكفرين، وا����ـرمني، والفاسـقنيـرمني، والفاسـقنيـرمني، والفاسـقنيـرمني، والفاسـقني((((: : : : يقوليقوليقوليقول
        ....الرتالرتالرتالرتفففف يف هذا السـياق، يتحدث عن فاسقني، ٔاو جمرمني، ٔاو اكفرين يف هذا السـياق، يتحدث عن فاسقني، ٔاو جمرمني، ٔاو اكفرين يف هذا السـياق، يتحدث عن فاسقني، ٔاو جمرمني، ٔاو اكفرين يف هذا السـياق، يتحدث عن فاسقني، ٔاو جمرمني، ٔاو اكفرين

            ....ميميميميمواضع ذكر الرتمواضع ذكر الرتمواضع ذكر الرتمواضع ذكر الرتفففف يف القرآن الكر يف القرآن الكر يف القرآن الكر يف القرآن الكر
الU قالU قالU قالU قََََِلـيًال ِلـيًال ِلـيًال ِلـيًال : : : : يقول تعاىليقول تعاىليقول تعاىليقول تعاىل: : : : املوضع أالولاملوضع أالولاملوضع أالولاملوضع أالول
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ِض اِض اِض اِض ا ْْ رررْرْ 8 ْ8 ْ8 اِد ِيف االاِد ِيف االاِد ِيف االاِد ِيف اْال8ْ ََ ـسـسـسـَسَ ََ ففففََ ْْ ِن الِن الِن الِن الْْ ََ ََ ع ع ع َعَ نننَنَ ْْ وووْوْ َ َْ َْ ْْ ا¤ولُو ب ا¤ولُو ب ا¤ولُو ب ا¤ولُو بََََِقيUٍة يِقيUٍة يِقيUٍة يِقيUٍة يََََهنهنهنْهنَْ ِلُمكِلُمكِلُمكِلُمكْْ ْْ ُقُروِن ِمن قُقُروِن ِمن قُقُروِن ِمن قُقُروِن ِمن قََََبببْبْ ْْ ََ ال ال ال الْْ ََ ِمن ِمن ِمن ِمَنَ نننَنَ ََ ََ اك اك اك َاكَ الالالَالَ ْْ ﴿﴿﴿﴿ففففََََللللََََوووْوْ

ِرفُوا ِفيِهِرفُوا ِفيِهِرفُوا ِفيِهِرفُوا ِفيِه﴾﴾﴾﴾ ْْ ا ا¤تا ا¤تا ا¤تا ا¤تْْ ََ للللََََُموا مُموا مُموا مُموا َمَ ََ ََ ظ ظ ظ َظَ يَنَ ِ UÕين ا ِ UÕين ا ِ UÕين ا ِ UÕا ََ عععَعَ ََ Uبََ Uبات Uبات Uبات ات ََ ْْ و و و َوَ ُمُُممُْمْ ْْ ا ِمهنا ِمهنا ِمهنا ِمْهنْ ََ ننننََ ْْ َجن8َجن8َجن8َجنيييْيْ ْْ ا ا ا ا8 ْنْ Uم نّمِ Uم نّمِ Uم نّمِ Uم اÕي اÕي اÕي اÕي : : : :  ظلموا ما ا¤ترفوا فيـه، ٔاي ظلموا ما ا¤ترفوا فيـه، ٔاي ظلموا ما ا¤ترفوا فيـه، ٔاي ظلموا ما ا¤ترفوا فيـه، ٔاي، اتبع اÕين، اتبع اÕين، اتبع اÕين، اتبع اÕين]]]]١١٦١١٦١١٦١١٦: : : : هودهودهودهود    [[[[ّمِ
﴾اللهو، املاللهو، املاللهو، املاللهو، امل****ات، واملال، والـشهرة، واملـات، واملال، والـشهرة، واملـات، واملال، والـشهرة، واملـات، واملال، والـشهرة، واملـ����        . . . . عاشوا يف الرتعاشوا يف الرتعاشوا يف الرتعاشوا يف الرتفففف َ﴾ َ﴾ ـرِِمنيـرِِمنيـرِِمنيـرِِمَني﴾َ ْْ نُـوا ُمجنُـوا ُمجنُـوا ُمجنُـوا ُمْجْ ََ اكاكاكَاكَ ََ ، الـرت، الـرت، الـرت، الـرتفففف مـع  مـع  مـع  مـع ]]]]١١٦١١٦١١٦١١٦: : : : هـودهـودهـودهـود    [[[[﴿﴿﴿﴿وووَوَ

        . . . . اااا����رمنيرمنيرمنيرمني
ـاـاـاـا﴾﴾﴾﴾: : : : املوضع الثااملوضع الثااملوضع الثااملوضع الثاينينينين ََ ُقوا ِفهيُقوا ِفهيُقوا ِفهيُقوا ِفهيََ ََ سسسَسَ ََ ا فا فا فا فََََففففََ ََ ِفهيِفهيِفهيِفهيََ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ َ�َ��� ْْ رررْرْ ََ مممَمَ 88 ييييًََََة اًة اًة اًة ا88 ْْ رررْرْ ََ ََ ق ق ق قََ ََ ِِ ِ�ِْ =�ْ =�ْ =�ْ ن هنن هنن هنن هن= 88 ََ ا ا ا ا88 َ�َ��� ْْ دددْدْ ََ رررَرَ 88 ا اا اا اا ا88 ََ ذذذَذَ
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اااا ََ ، ٕاذن املرتفـني فاسـقني، ، ٕاذن املرتفـني فاسـقني، ، ٕاذن املرتفـني فاسـقني، ، ٕاذن املرتفـني فاسـقني، ]]]]١٦١٦١٦١٦: : : : إالإالإالإالرسرسرسرساءاءاءاء    [[[[﴿﴿﴿﴿وووَوَ

اااا﴾﴾﴾﴾ ََ ُقوا ِفهيُقوا ِفهيُقوا ِفهيُقوا ِفهيََ ََ سسسَسَ ََ ا فا فا فا فََََففففََ ََ ِفهيِفهيِفهيِفهيََ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ َ�َ��� ْْ رررْرْ ََ مممَمَ 88 اااا﴾﴾﴾﴾، ويف قراءة  ، ويف قراءة  ، ويف قراءة  ، ويف قراءة  ﴿﴿﴿﴿اااا88 ََ ِفهيِفهيِفهيِفهيََ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ َ�َ��� ْْ رررْرْ ََ مممَمَ ََ ََٓ ٓا ٓا ٓا � عـددمه، : : : : ، يف قراءة يعقـوب، ٔاي، يف قراءة يعقـوب، ٔاي، يف قراءة يعقـوب، ٔاي، يف قراءة يعقـوب، ٔاي﴿﴿﴿﴿ا Uعـددمه، ٔاكـرث�مه، كـرث � Uعـددمه، ٔاكـرث�مه، كـرث � Uعـددمه، ٔاكـرث�مه، كـرث � Uٔاكـرث�مه، كـرث
اااا﴾﴾﴾﴾ ََ ِفهيِفهيِفهيِفهيََ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ َ�َ��� ْْ رررْرْ ََ مممَمَ ََ ََٓ ٓا ٓا ٓا ا؛ ٔالن أالمر الكوا؛ ٔالن أالمر الكوا؛ ٔالن أالمر الكوا؛ ٔالن أالمر الكوينينينين يشمل ما حيبه هللا وما يكرهه، ويف تفسري آخر يشمل ما حيبه هللا وما يكرهه، ويف تفسري آخر يشمل ما حيبه هللا وما يكرهه، ويف تفسري آخر يشمل ما حيبه هللا وما يكرهه، ويف تفسري آخر: : : : ، ٔاي، ٔاي، ٔاي، ٔاي، ، ، ، ﴿﴿﴿﴿ا �� : : : : ٔامر�مه ٔامًرا كونئامر�مه ٔامًرا كونئامر�مه ٔامًرا كونئامر�مه ٔامًرا كوني��

ا، ويف قراءة ا، ويف قراءة ا، ويف قراءة ا، ويف قراءة : : : : ٔامر�مه 6لطاعة ففسقوا فهيا، لكن هذا التفسري أالقربٔامر�مه 6لطاعة ففسقوا فهيا، لكن هذا التفسري أالقربٔامر�مه 6لطاعة ففسقوا فهيا، لكن هذا التفسري أالقربٔامر�مه 6لطاعة ففسقوا فهيا، لكن هذا التفسري أالقرب �� ﴾ٔامر�مه ٔامًرا كونئامر�مه ٔامًرا كونئامر�مه ٔامًرا كونئامر�مه ٔامًرا كوني�� َ﴾ َ﴾ َ﴾�َ��� ْْ رررْرْ ََ مممَمَ ََ ََٓ ٓا ٓا ٓا ، ٔاي أكرث�مه، ، ٔاي أكرث�مه، ، ٔاي أكرث�مه، ، ٔاي أكرث�مه، ﴿﴿﴿﴿ا
        . . . . ٔاكرث� عددمه، ففسقوا فهيأاكرث� عددمه، ففسقوا فهيأاكرث� عددمه، ففسقوا فهيأاكرث� عددمه، ففسقوا فهيا

        ....يف أالوىل مع ايف أالوىل مع ايف أالوىل مع ايف أالوىل مع ا����رمني، ويف الثانية مع الفسقرمني، ويف الثانية مع الفسقرمني، ويف الثانية مع الفسقرمني، ويف الثانية مع الفسقٕاذن الرتٕاذن الرتٕاذن الرتٕاذن الرتفففف مذكور مع الفسق،  مذكور مع الفسق،  مذكور مع الفسق،  مذكور مع الفسق، 
﴾    ::::املوضع الثالثاملوضع الثالثاملوضع الثالثاملوضع الثالث َ﴾ َ﴾ لُونلُونلُونلُوَن﴾َ 88 اااا88 ْْ ْْ تُس تُس تُس تُْسْ لUُمكلUُمكلUُمكلUُمكْْ ََ ْْ ل ل ل لََََعععَعَ اِكِنُمكاِكِنُمكاِكِنُمكاِكِنُمكْْ ََ سسسَسَ ََ مممَمَ ََ ْْ ِفيِه و ِفيِه و ِفيِه و ِفيِه َوَ ْْ ُُ ِرفِرفِرفِرفْمتْْمتمتُْمتُ ْْ ا ا¤تا ا¤تا ا¤تا ا¤تْْ ََ ََ م م م َمَ ىلىلىلَىلَ
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ِجُعوا اِجُعوا اِجُعوا اِجُعوا ا ْْ اراراراْرْ ََ ُكُضوا وُكُضوا وُكُضوا وُكُضوا َوَ ْْ ََ ت ت ت تََََرررْرْ ، االٓيـة الـيت ، االٓيـة الـيت ، االٓيـة الـيت ، االٓيـة الـيت ]]]]١٣١٣١٣١٣: : : : أالنبيـاءأالنبيـاءأالنبيـاءأالنبيـاء    [[[[﴿﴿﴿﴿الالالَالَ

﴾: : : : قبلها تقولقبلها تقولقبلها تقولقبلها تقول َ﴾ َ﴾ اِلِمنياِلِمنياِلِمنياِلِمَني﴾َ ََ �U ُكنUا ظ�U ُكنUا ظ�U ُكنUا ظ�U ُكنUا َظَ
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ا اا اا اا ا ََ يليليليلََََننننََ ََ         . . . . كورة مع الظاملنيكورة مع الظاملنيكورة مع الظاملنيكورة مع الظاملني، ، ، ، مفمفمفمفذذذذ]]]]١٤١٤١٤١٤: : : : أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    [[[[﴿َ�﴿َ�﴿َ�﴿َ� و و و َوَ

ـاـاـاـا﴾﴾﴾﴾: : : : املوضع الرابعاملوضع الرابعاملوضع الرابعاملوضع الرابع ََ ننننْْْْييييََ == ـاِة ا�ـاِة ا�ـاِة ا�ـاِة ا�== ََ ييييََ ََ حححَحَ ْْ ْْ ِيف ال ِيف ال ِيف ال ِيف الْْ ننننََََاُمهاُمهاُمهاُمهْْ ْْ ففففْْ ََ رررَرَ ْْ تتتتْْ 88 اااا88 ََ ِة وِة وِة وِة َوَ ََ ِٓخرِٓخرِٓخرِٓخَرَ ْْ اِء االاِء االاِء االاِء اْالْ ََ بُوا ِبِلقََ Uبُوا ِبِلقذ Uبُوا ِبِلقذ Uبُوا ِبِلقذ Uذ ََ ككككََ ََ ُروا وُروا وُروا وُروا َوَ ََ ففففََ ََ ََ ك ك ك كََ يَنَ ِ UÕينِمِه ا ِ UÕينِمِه ا ِ UÕينِمِه ا ِ UÕِمِه ا ْْ وووْوْ ََ َال¤ ِمن ق¤ ِمن ق¤ ِمن ق¤ ِمن قََ َالَ َالَ مممَمَالَ ْْ ََ ال ال ال الْْ الالالاَلَ ََ ققققََ ََ : : : : املؤمنـوناملؤمنـوناملؤمنـوناملؤمنـون    [[[[﴿﴿﴿﴿وووَوَ
        . . . . ، ٕاذن كفروا، وكذبوا بلقاء االٓخرة، ؤاترفنامه، ٕاذ الرت، ٕاذن كفروا، وكذبوا بلقاء االٓخرة، ؤاترفنامه، ٕاذ الرت، ٕاذن كفروا، وكذبوا بلقاء االٓخرة، ؤاترفنامه، ٕاذ الرت، ٕاذن كفروا، وكذبوا بلقاء االٓخرة، ؤاترفنامه، ٕاذ الرتفففف مذكور مع الكفر والتكذيب مذكور مع الكفر والتكذيب مذكور مع الكفر والتكذيب مذكور مع الكفر والتكذيب]]]]٣٣٣٣٣٣٣٣

﴾: : : : وقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل: : : :  اخلامس اخلامس اخلامس اخلامساملوضع املوضع املوضع املوضع      َ﴾ َ﴾ ُرونُرونُرونُروَن﴾َ 88 ـاـاـاـا88 ْْ    جيَْجيَْجيََْجيْ ا ُمها ُمها ُمها ُمهْْ ََ ذذذَذَ
66 66
اِب ااِب ااِب ااِب ا ََ ـذـذـذـَذَ ََ عععَعَ ْْ ِفـِهيم 6لِفـِهيم 6لِفـِهيم 6لِفـِهيم 6لْْ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ َ�َ��� ْْ ـذـذـذـْذْ ََ خخخَخَ 88 ا اا اا اا ا88 ََ ذذذَذَ
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ـىتU اـىتU اـىتU اـىتU ا ََ ، ملـاذا ، ملـاذا ، ملـاذا ، ملـاذا ]]]]٦٤٦٤٦٤٦٤: : : : املؤمنـوناملؤمنـوناملؤمنـوناملؤمنـون    [[[[﴿﴿﴿﴿حححَحَ
        ....سـيأخذ املرتفني 6لعذابسـيأخذ املرتفني 6لعذابسـيأخذ املرتفني 6لعذابسـيأخذ املرتفني 6لعذاب؟؟؟؟ ٔالهنم ظاملني ٔالهنم ظاملني ٔالهنم ظاملني ٔالهنم ظاملني

َ    : : : : ويقول تعاىلويقول تعاىلويقول تعاىلويقول تعاىل: : : : لسادسلسادسلسادسلسادساملوضع ااملوضع ااملوضع ااملوضع ا َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ الU قالU قالU قالU قََََالالالاَلَ
66 66
Uِذيٍر ا ن ن Uِذيٍر اٍة ّمِ ن ن Uِذيٍر اٍة ّمِ ن ن Uِذيٍر اٍة ّمِ ن ن ييييٍََََة ّمِ ْْ ا ِيف قا ِيف قا ِيف قا ِيف قََََرررْرْ ََ ننننََ ْْ للللْْ ََ سسسَسَ ْْ رررْرْ 88 ا اا اا اا ا88 ََ مممَمَ ََ ﴾﴿﴿﴿﴿وووَوَ َ﴾ َ﴾ ِفُرونِفُرونِفُرونِفُروَن﴾َ ََ ِسلِسلِسلِسلْمتْمتْمتُْمت بِه اكُ بِه اكُ بِه اكُ بِه َاكَ ْْ ا ا¤را ا¤را ا¤را ا¤ْرْ ََ �U ِبم�U ِبم�U ِبم�U ِبَمَ
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ا اا اا اا ا ََ : : : : سـبأ سـبأ سـبأ سـبأ     [[[[    فُوهفُوهفُوهفُوَهَ

        . . . . ، ٕاذن املرتفون اكفرون مبا ٔارسل به الرسل، ٕاذن املرتفون اكفرون مبا ٔارسل به الرسل، ٕاذن املرتفون اكفرون مبا ٔارسل به الرسل، ٕاذن املرتفون اكفرون مبا ٔارسل به الرسل]]]]٣٤٣٤٣٤٣٤
ََ    : : : : ويقول تعاىلويقول تعاىلويقول تعاىلويقول تعاىل::::املوضع السابعاملوضع السابعاملوضع السابعاملوضع السابع     َ�َ��� ََ ءءءَءَ ََ ََ ا6ٓ ا6ٓ ا6ٓ ا6ََٓ َ�َ��� ْْ ـدـدـدـْدْ ََ جججَجَ ََ �U و�U و�U و�U َوَ

66 66
ـا اـا اـا اـا ا ََ فُوهفُوهفُوهفُوَهَ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ الالالاَلَ ََ الU قالU قالU قالU قََ

66 66
Uِذيٍر ا ن ن Uِذيٍر اٍة ّمِ ن ن Uِذيٍر اٍة ّمِ ن ن Uِذيٍر اٍة ّمِ ن ن ييييٍََََة ّمِ ْْ رررْرْ ََ ََ ِيف ق ِيف ق ِيف ق ِيف قََ ََ ِِ ا ِمن قا ِمن قا ِمن قا ِمن قََََبببْب�ْ�ْ�ِْ�ِ ََ ننننََ ْْ للللْْ ََ سسسَسَ ْْ رررْرْ 88 ا اا اا اا ا88 ََ ََ م م م َمَ ََ�ِِ�ِ�ِ� ََ ذذذَذَ ََ ككككََ ََ ﴿﴿﴿﴿وووَوَ

ََ ا¤  ا¤  ا¤  ا¤  ىلىلىلَىلَ ََ ﴾ععععََ َ﴾ َ﴾ ُدونُدونُدونُدوَن﴾َ ََ تتتتََ ْْ قققْقْ == ِرِمه مِرِمه مِرِمه مِرِمه م== ََ ََ آ� آ� آ� آَ�َ ىلىلىلَىلَ ََ �U ع�U ع�U ع�U عََ
66 66
اااا ََ ٍة َوَ Uٍة وم Uٍة وم Uٍة وم U٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : الزخرالزخرالزخرالزخرفففف    [[[[م....[[[[        
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اِل اِل اِل اِل     :::: الثامن الثامن الثامن الثامناملوضع املوضع املوضع املوضع  ََ َمَ ماُب الّشِ ماُب الّشِ ماُب الّشِ اُب الّشِ َ َْ َْ حصحصحصْحصَْ 88 ا اا اا اا ا88 ََ اِل ماِل ماِل ماِل َمَ ََ َمَ ماُب الّشِ ماُب الّشِ ماُب الّشِ اُب الّشِ َ َْ َْ حصحصحصْحصَْ 88 اااا88 ََ ٍمي ****        ﴿﴿﴿﴿وووَوَ ٍمي ِ ٍمي ِ ٍمي ِ ِ ََ محمحمحَمحَ ََ وٍم َوَ وٍم وُ وٍم وُ وٍم وُ ُ ََ ُموٍم ُموٍم ُموٍم ُموٍم ****        ِيف مسِيف مسِيف مسِيف َمسَ ْ َْ َْ ن َحيَْ ن حيِظّلٍ ّمِ ن حيِظّلٍ ّمِ ن حيِظّلٍ ّمِ ِظّلٍ ّمِ ََ رِرِرِِرميميميميٍ ٍ ٍ ٍ ****        وووَوَ ََ ََ ك ك ك كََ ِرٍد والِرٍد والِرٍد والِرٍد وَالَ ََ َ6َ 6 6 6 ََ الالالَالَ
    ****﴾ َ﴾ َ﴾ ِفنيِفنيِفنيِفَني﴾َ َ َْ َْ ََ ُمرت ُمرت ُمرت ُمْرتَْ ََ�ِِ�ِ�ِ� ََ ََ ذ ذ ذ َذَ لللَلَ ْْ نُوا قنُوا قنُوا قنُوا قََََبببْبْ ََ ْْ اك اك اك َاكَ ُْمْ Uُمهن Uُمهن Uُمهن Uهن 66 66
        ....، ٕاذن املرتفني ٔاحصاب الشامل، ٕاذن املرتفني ٔاحصاب الشامل، ٕاذن املرتفني ٔاحصاب الشامل، ٕاذن املرتفني ٔاحصاب الشامل]]]]٤٥٤٥٤٥٤٥    ----٤١٤١٤١٤١    ::::الواقعةالواقعةالواقعةالواقعة    [[[[اااا

ٕاذن ما ُذكر الرتٕاذن ما ُذكر الرتٕاذن ما ُذكر الرتٕاذن ما ُذكر الرتفففف يف القرآن ٕاال مذموًما، ُذكر الرت يف القرآن ٕاال مذموًما، ُذكر الرت يف القرآن ٕاال مذموًما، ُذكر الرت يف القرآن ٕاال مذموًما، ُذكر الرتفففف يف مثانية مواضع، لكها ٕامـا فاسـقني، وٕامـا جمـرمني، وٕامـا  يف مثانية مواضع، لكها ٕامـا فاسـقني، وٕامـا جمـرمني، وٕامـا  يف مثانية مواضع، لكها ٕامـا فاسـقني، وٕامـا جمـرمني، وٕامـا  يف مثانية مواضع، لكها ٕامـا فاسـقني، وٕامـا جمـرمني، وٕامـا 
        ....اكفرين ظاملني،اكفرين ظاملني،اكفرين ظاملني،اكفرين ظاملني،
        .... عاقبة الرت عاقبة الرت عاقبة الرت عاقبة الرتفففف

نـدما ٔاصـاهبم نـدما ٔاصـاهبم نـدما ٔاصـاهبم نـدما ٔاصـاهبم ومآل الرتومآل الرتومآل الرتومآل الرتفففف ٕاىل الفساد، وضياع السلطة واهنيار ا�و�، وزوال أالمة، وقـد زال أالمويـون ع  ٕاىل الفساد، وضياع السلطة واهنيار ا�و�، وزوال أالمة، وقـد زال أالمويـون ع  ٕاىل الفساد، وضياع السلطة واهنيار ا�و�، وزوال أالمة، وقـد زال أالمويـون ع  ٕاىل الفساد، وضياع السلطة واهنيار ا�و�، وزوال أالمة، وقـد زال أالمويـون ع ((((    
الرتالرتالرتالرتفففف، ودالت دو� بين العباس عندما حلU فهيا الرت، ودالت دو� بين العباس عندما حلU فهيا الرت، ودالت دو� بين العباس عندما حلU فهيا الرت، ودالت دو� بين العباس عندما حلU فهيا الرتفففف، هذا هو السبب يف سقوط أالمـويني، ٔاهنـم ٔاصـاهبم ، هذا هو السبب يف سقوط أالمـويني، ٔاهنـم ٔاصـاهبم ، هذا هو السبب يف سقوط أالمـويني، ٔاهنـم ٔاصـاهبم ، هذا هو السبب يف سقوط أالمـويني، ٔاهنـم ٔاصـاهبم 

        ....الرتالرتالرتالرتفففف، فسقوط دو� بين العباس ٔايًضا سبب زوالها ٔان حلU فهيا الرت، فسقوط دو� بين العباس ٔايًضا سبب زوالها ٔان حلU فهيا الرت، فسقوط دو� بين العباس ٔايًضا سبب زوالها ٔان حلU فهيا الرت، فسقوط دو� بين العباس ٔايًضا سبب زوالها ٔان حلU فهيا الرتفففف
ا بعد ٔان انرصا بعد ٔان انرصا بعد ٔان انرصا بعد ٔان انرصفففف الـساكن ٕاىل الـرت الـساكن ٕاىل الـرت الـساكن ٕاىل الـرت الـساكن ٕاىل الـرتفففف(((( ��  قاعـدة،  قاعـدة،  قاعـدة،  قاعـدة،  ٕاذن هـذه ٕاذن هـذه ٕاذن هـذه ٕاذن هـذه))))وسقطت أالندلس يف يد النصارى، وضاعت هنائيوسقطت أالندلس يف يد النصارى، وضاعت هنائيوسقطت أالندلس يف يد النصارى، وضاعت هنائيوسقطت أالندلس يف يد النصارى، وضاعت هنائي��

سقوط أالمويني، وسقوط العباسـيني، وسقوط أالندلس، اليت ظل إالسالم فهيا مثانية قرون، مثانية سقوط أالمويني، وسقوط العباسـيني، وسقوط أالندلس، اليت ظل إالسالم فهيا مثانية قرون، مثانية سقوط أالمويني، وسقوط العباسـيني، وسقوط أالندلس، اليت ظل إالسالم فهيا مثانية قرون، مثانية سقوط أالمويني، وسقوط العباسـيني، وسقوط أالندلس، اليت ظل إالسالم فهيا مثانية قرون، مثانية : : : : ثالثة ٔامث�ثالثة ٔامث�ثالثة ٔامث�ثالثة ٔامث�
        ....قرون، يف أالندلس، الربتغال ؤاسـبانيا، ال قرون، يف أالندلس، الربتغال ؤاسـبانيا، ال قرون، يف أالندلس، الربتغال ؤاسـبانيا، ال قرون، يف أالندلس، الربتغال ؤاسـبانيا، ال جتجتجتجتد االٓن، حىت االٓن من سقوط أالندلس يف القرن التاسع الهجريد االٓن، حىت االٓن من سقوط أالندلس يف القرن التاسع الهجريد االٓن، حىت االٓن من سقوط أالندلس يف القرن التاسع الهجريد االٓن، حىت االٓن من سقوط أالندلس يف القرن التاسع الهجري

        .... 6حلمك 6حلمك 6حلمك 6حلمكالعسكرالعسكرالعسكرالعسكر    ررررتأثري اسـتتأثري اسـتتأثري اسـتتأثري اسـتئئئئثاثاثاثا
ند ٕاذا ا¤عطوا احلمك اسـتأثروا وتفـردوا بـه، اسـتبدوا وطغـوا وظلمـوا، فاجلنـد ٕامنـا ُوجـدوا ند ٕاذا ا¤عطوا احلمك اسـتأثروا وتفـردوا بـه، اسـتبدوا وطغـوا وظلمـوا، فاجلنـد ٕامنـا ُوجـدوا ند ٕاذا ا¤عطوا احلمك اسـتأثروا وتفـردوا بـه، اسـتبدوا وطغـوا وظلمـوا، فاجلنـد ٕامنـا ُوجـدوا ند ٕاذا ا¤عطوا احلمك اسـتأثروا وتفـردوا بـه، اسـتبدوا وطغـوا وظلمـوا، فاجلنـد ٕامنـا ُوجـدوا ومن املعلوم ٔان اجل ومن املعلوم ٔان اجل ومن املعلوم ٔان اجل ومن املعلوم ٔان اجل ((((

����م اجلهاد وقتال ٔاعداء هللا، ٔاما ٔان يُسـتم اجلهاد وقتال ٔاعداء هللا، ٔاما ٔان يُسـتم اجلهاد وقتال ٔاعداء هللا، ٔاما ٔان يُسـتم اجلهاد وقتال ٔاعداء هللا، ٔاما ٔان يُسـتخخخخدم دم دم دم مجمجمجمجعهم لتحقيق ٔاغراضه، عهم لتحقيق ٔاغراضه، عهم لتحقيق ٔاغراضه، عهم لتحقيق ٔاغراضه،  للقتال، والقائد ال للقتال، والقائد ال للقتال، والقائد ال للقتال، والقائد ال مي�مي�مي�مي� طاعة جنده ٕاال ٔا طاعة جنده ٕاال ٔا طاعة جنده ٕاال ٔا طاعة جنده ٕاال ٔا
 àج àج àج àجAAAAعية، وٕان اكن هذا ال عية، وٕان اكن هذا ال عية، وٕان اكن هذا ال عية، وٕان اكن هذا ال ميميميمينع من نع من نع من نع من وقتال املسلمني ؤامراوقتال املسلمني ؤامراوقتال املسلمني ؤامراوقتال املسلمني ؤامراهئهئهئهئم، وتغيري أالوضاع، فهذا ٔامر ال تسـتقمي معه احلياةم، وتغيري أالوضاع، فهذا ٔامر ال تسـتقمي معه احلياةم، وتغيري أالوضاع، فهذا ٔامر ال تسـتقمي معه احلياةم، وتغيري أالوضاع، فهذا ٔامر ال تسـتقمي معه احلياة

        . . . .  لك قاعدة لها شواذ لك قاعدة لها شواذ لك قاعدة لها شواذ لك قاعدة لها شواذ))))وجود قادة عسكريني عىل درجة من القوة والصالحوجود قادة عسكريني عىل درجة من القوة والصالحوجود قادة عسكريني عىل درجة من القوة والصالحوجود قادة عسكريني عىل درجة من القوة والصالح
يقول ملا يكون قادة أالمة يف ا�و� العباسـية مه جنود عسكريني، يقول هذا يف الغالب يسـتأثروا به، يتفردوا يقول ملا يكون قادة أالمة يف ا�و� العباسـية مه جنود عسكريني، يقول هذا يف الغالب يسـتأثروا به، يتفردوا يقول ملا يكون قادة أالمة يف ا�و� العباسـية مه جنود عسكريني، يقول هذا يف الغالب يسـتأثروا به، يتفردوا يقول ملا يكون قادة أالمة يف ا�و� العباسـية مه جنود عسكريني، يقول هذا يف الغالب يسـتأثروا به، يتفردوا 

الـلك الـلك الـلك الـلك بـد ٔان بـد ٔان بـد ٔان بـد ٔان نقـانقـانقـانقـاشششش وال املفاصـ� وال  وال املفاصـ� وال  وال املفاصـ� وال  وال املفاصـ� وال يشيشيشيشء، الء، الء، الء، البه، واستبدوا وطغوا، ٔالن عقليته عقليـة عـسكري، ال يقبـل ال به، واستبدوا وطغوا، ٔالن عقليته عقليـة عـسكري، ال يقبـل ال به، واستبدوا وطغوا، ٔالن عقليته عقليـة عـسكري، ال يقبـل ال به، واستبدوا وطغوا، ٔالن عقليته عقليـة عـسكري، ال يقبـل ال 
        ....يسـتتب، ٔ«نه يأمر جنوده، فبالتايل قد يوجد قائد عسكري عىل درجة من القوة والصالحيسـتتب، ٔ«نه يأمر جنوده، فبالتايل قد يوجد قائد عسكري عىل درجة من القوة والصالحيسـتتب، ٔ«نه يأمر جنوده، فبالتايل قد يوجد قائد عسكري عىل درجة من القوة والصالحيسـتتب، ٔ«نه يأمر جنوده، فبالتايل قد يوجد قائد عسكري عىل درجة من القوة والصالح

        .... ٔان أالمر بيد اجلنود املرتزقة وليس اخلليفة ٔان أالمر بيد اجلنود املرتزقة وليس اخلليفة ٔان أالمر بيد اجلنود املرتزقة وليس اخلليفة ٔان أالمر بيد اجلنود املرتزقة وليس اخلليفةب ضعف ا�و� العباسـيةب ضعف ا�و� العباسـيةب ضعف ا�و� العباسـيةب ضعف ا�و� العباسـيةااااسـبسـبسـبسـبمن أ من أ من أ من أ 
يـة اÕي يفـرض سـلطانه 6لقـوة، قـد يـة اÕي يفـرض سـلطانه 6لقـوة، قـد يـة اÕي يفـرض سـلطانه 6لقـوة، قـد يـة اÕي يفـرض سـلطانه 6لقـوة، قـد ولكن ال يلبث أالمر بعدمه ٔان يعود ٕاىل سابق عهده، فٕان احلاولكن ال يلبث أالمر بعدمه ٔان يعود ٕاىل سابق عهده، فٕان احلاولكن ال يلبث أالمر بعدمه ٔان يعود ٕاىل سابق عهده، فٕان احلاولكن ال يلبث أالمر بعدمه ٔان يعود ٕاىل سابق عهده، فٕان احلامكمكمكمك الطاغ  الطاغ  الطاغ  الطاغ ((((

يعطي احلمك هيبة ٔاو مسعة خارجية مدة من الزمان، لكن يهنار الوضع بعـده مبـارشة؛ ٔالن النفـوس تكـون قـد يعطي احلمك هيبة ٔاو مسعة خارجية مدة من الزمان، لكن يهنار الوضع بعـده مبـارشة؛ ٔالن النفـوس تكـون قـد يعطي احلمك هيبة ٔاو مسعة خارجية مدة من الزمان، لكن يهنار الوضع بعـده مبـارشة؛ ٔالن النفـوس تكـون قـد يعطي احلمك هيبة ٔاو مسعة خارجية مدة من الزمان، لكن يهنار الوضع بعـده مبـارشة؛ ٔالن النفـوس تكـون قـد 
ضعفت، واعتادت عىل اÕل اÕي ذاقته وقت الطغيان، وُمنعت من حرية الفكـر، ٔالن أالرض ال ُحتـرر مـن ضعفت، واعتادت عىل اÕل اÕي ذاقته وقت الطغيان، وُمنعت من حرية الفكـر، ٔالن أالرض ال ُحتـرر مـن ضعفت، واعتادت عىل اÕل اÕي ذاقته وقت الطغيان، وُمنعت من حرية الفكـر، ٔالن أالرض ال ُحتـرر مـن ضعفت، واعتادت عىل اÕل اÕي ذاقته وقت الطغيان، وُمنعت من حرية الفكـر، ٔالن أالرض ال ُحتـرر مـن 

 عىل ٔايد ٔا�س ال  عىل ٔايد ٔا�س ال  عىل ٔايد ٔا�س ال  عىل ٔايد ٔا�س ال ميميميميلكون حرية الفكر، والطغيان يسلب الناس لكون حرية الفكر، والطغيان يسلب الناس لكون حرية الفكر، والطغيان يسلب الناس لكون حرية الفكر، والطغيان يسلب الناس ينترشينترشينترشينترشالظمل الظمل الظمل الظمل جبجبجبجبموع ال موع ال موع ال موع ال ميميميميلكون احلرية، والفكر ال لكون احلرية، والفكر ال لكون احلرية، والفكر ال لكون احلرية، والفكر ال 
احلرية واحلرية واحلرية واحلرية وجيجيجيجيعلهم عبيدا، ويسلهبم حرية الفكـر، يـمتكن مـن الـسـيطرة علـهيم، ولهـذا حتـرعلهم عبيدا، ويسلهبم حرية الفكـر، يـمتكن مـن الـسـيطرة علـهيم، ولهـذا حتـرعلهم عبيدا، ويسلهبم حرية الفكـر، يـمتكن مـن الـسـيطرة علـهيم، ولهـذا حتـرعلهم عبيدا، ويسلهبم حرية الفكـر، يـمتكن مـن الـسـيطرة علـهيم، ولهـذا حتـرصصصص ا�ول الـيت تعـادي  ا�ول الـيت تعـادي  ا�ول الـيت تعـادي  ا�ول الـيت تعـادي 

لسالح والعتـاد، ٕاال ٔان لسالح والعتـاد، ٕاال ٔان لسالح والعتـاد، ٕاال ٔان لسالح والعتـاد، ٕاال ٔان 6666إالسالم ٔان حتاربه إالسالم ٔان حتاربه إالسالم ٔان حتاربه إالسالم ٔان حتاربه حبحبحبحباكم طغاة من اجلند، واكم طغاة من اجلند، واكم طغاة من اجلند، واكم طغاة من اجلند، وجتجتجتجتعل من اجليعل من اجليعل من اجليعل من اجليشششش مرتزقة،  مرتزقة،  مرتزقة،  مرتزقة، ����ام تقوى من ام تقوى من ام تقوى من ام تقوى من 
ارة معركة واحدة، ارة معركة واحدة، ارة معركة واحدة، ارة معركة واحدة، جتجتجتجتعل الهزاعل الهزاعل الهزاعل الهزامئمئمئمئ تتواىل عليه، ٕاذ تن تتواىل عليه، ٕاذ تن تتواىل عليه، ٕاذ تن تتواىل عليه، ٕاذ تنخخخخففففضضضض املعنو املعنو املعنو املعنو����ت مبارشة، هؤالء اجلند اÕيـن ســيطروا ت مبارشة، هؤالء اجلند اÕيـن ســيطروا ت مبارشة، هؤالء اجلند اÕيـن ســيطروا ت مبارشة، هؤالء اجلند اÕيـن ســيطروا خسخسخسخس

        ....))))عىل ا�و� العباسـية قد ٔاضعفوا ٔامرهاعىل ا�و� العباسـية قد ٔاضعفوا ٔامرهاعىل ا�و� العباسـية قد ٔاضعفوا ٔامرهاعىل ا�و� العباسـية قد ٔاضعفوا ٔامرها
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هنا ٔ«نه يقول ما هو سبب ضعف ا�و� العباسـيةهنا ٔ«نه يقول ما هو سبب ضعف ا�و� العباسـيةهنا ٔ«نه يقول ما هو سبب ضعف ا�و� العباسـيةهنا ٔ«نه يقول ما هو سبب ضعف ا�و� العباسـية؟؟؟؟ ٔانه ال يوجد خليفة  ٔانه ال يوجد خليفة  ٔانه ال يوجد خليفة  ٔانه ال يوجد خليفة مي�مي�مي�مي� ٔامره يف هذه ا�و�، وٕامنا أالمر  ٔامره يف هذه ا�و�، وٕامنا أالمر  ٔامره يف هذه ا�و�، وٕامنا أالمر  ٔامره يف هذه ا�و�، وٕامنا أالمر 
، اÕين وصلوا ٕاىل احلمك ؤاصبح هو اÕي يتحمك، وكام قلنا اكنوا ، اÕين وصلوا ٕاىل احلمك ؤاصبح هو اÕي يتحمك، وكام قلنا اكنوا ، اÕين وصلوا ٕاىل احلمك ؤاصبح هو اÕي يتحمك، وكام قلنا اكنوا ، اÕين وصلوا ٕاىل احلمك ؤاصبح هو اÕي يتحمك، وكام قلنا اكنوا جيجيجيجيعلوا الواÜة خليفة علوا الواÜة خليفة علوا الواÜة خليفة علوا الواÜة خليفة بيد بعبيد بعبيد بعبيد بعضضضض اجلنود املرتزقة اجلنود املرتزقة اجلنود املرتزقة اجلنود املرتزقة

        . . . . مهنم، امسه كذا، لكن مقاليد أالمر فعًال، اÕي بيده الترصمهنم، امسه كذا، لكن مقاليد أالمر فعًال، اÕي بيده الترصمهنم، امسه كذا، لكن مقاليد أالمر فعًال، اÕي بيده الترصمهنم، امسه كذا، لكن مقاليد أالمر فعًال، اÕي بيده الترصفففف يف ا�و� هو هذا القائد العسكري يف ا�و� هو هذا القائد العسكري يف ا�و� هو هذا القائد العسكري يف ا�و� هو هذا القائد العسكري
مني اÕيـن ُجلبـوا، وأالرقـاءمني اÕيـن ُجلبـوا، وأالرقـاءمني اÕيـن ُجلبـوا، وأالرقـاءمني اÕيـن ُجلبـوا، وأالرقـاء اليت اليت اليت اليت كرثة أالموال كرثة أالموال كرثة أالموال كرثة أالموالتأثريتأثريتأثريتأثري ََ  اÕيـن ا¤خـذوا يف  اÕيـن ا¤خـذوا يف  اÕيـن ا¤خـذوا يف  اÕيـن ا¤خـذوا يف  تـدفقت عـىل املـسلمني وكـرثة املـسـت تـدفقت عـىل املـسلمني وكـرثة املـسـت تـدفقت عـىل املـسلمني وكـرثة املـسـت تـدفقت عـىل املـسلمني وكـرثة املـسـتخخخخدددَدَ

        ....احلروباحلروباحلروباحلروب
مني مني مني مني ((((: : : : قالقالقالقال ََ وٕان كرثة أالموال اليت تدفقت عىل املسلمني زمـن الفتوحـات، وزادت ٔاعطيـاوٕان كرثة أالموال اليت تدفقت عىل املسلمني زمـن الفتوحـات، وزادت ٔاعطيـاوٕان كرثة أالموال اليت تدفقت عىل املسلمني زمـن الفتوحـات، وزادت ٔاعطيـاوٕان كرثة أالموال اليت تدفقت عىل املسلمني زمـن الفتوحـات، وزادت ٔاعطيـاهتهتهتهتم، وكـرثة املـسـتم، وكـرثة املـسـتم، وكـرثة املـسـتم، وكـرثة املـسـتخخخخدددَدَ

اÕين ُجلبوا، وأالرقاء اÕين ا¤خذوا يف احلروب، والعبيد اÕين اشرتوا، لكهم قد اشـتغلوا لسادااÕين ُجلبوا، وأالرقاء اÕين ا¤خذوا يف احلروب، والعبيد اÕين اشرتوا، لكهم قد اشـتغلوا لسادااÕين ُجلبوا، وأالرقاء اÕين ا¤خذوا يف احلروب، والعبيد اÕين اشرتوا، لكهم قد اشـتغلوا لسادااÕين ُجلبوا، وأالرقاء اÕين ا¤خذوا يف احلروب، والعبيد اÕين اشرتوا، لكهم قد اشـتغلوا لساداهتهتهتهتم، وقدموا هلم م، وقدموا هلم م، وقدموا هلم م، وقدموا هلم 
ة، وهو ما جعل الساكن يف حا� من الرفاهية والرخاء، ٕاذ ٔاعطوا ٔاعامهلـم لكهـا ة، وهو ما جعل الساكن يف حا� من الرفاهية والرخاء، ٕاذ ٔاعطوا ٔاعامهلـم لكهـا ة، وهو ما جعل الساكن يف حا� من الرفاهية والرخاء، ٕاذ ٔاعطوا ٔاعامهلـم لكهـا ة، وهو ما جعل الساكن يف حا� من الرفاهية والرخاء، ٕاذ ٔاعطوا ٔاعامهلـم لكهـا املال الكثري، ووفروا هلم الراحاملال الكثري، ووفروا هلم الراحاملال الكثري، ووفروا هلم الراحاملال الكثري، ووفروا هلم الراح

 يعين  يعين  يعين  يعين جتجتجتجتـد لك املهـن الـيت حيتاÜـا ـد لك املهـن الـيت حيتاÜـا ـد لك املهـن الـيت حيتاÜـا ـد لك املهـن الـيت حيتاÜـا ))))للعبيد، وعاشوا مه يف راحة فانرصللعبيد، وعاشوا مه يف راحة فانرصللعبيد، وعاشوا مه يف راحة فانرصللعبيد، وعاشوا مه يف راحة فانرصفففف بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري
اخلالعـة، وتـضييع اخلالعـة، وتـضييع اخلالعـة، وتـضييع اخلالعـة، وتـضييع الناس العبيد مه اÕين يعملوهنا، ففيه راحة Úمة، ٕاذ هـو ٕامـا ٔان يتفـرالناس العبيد مه اÕين يعملوهنا، ففيه راحة Úمة، ٕاذ هـو ٕامـا ٔان يتفـرالناس العبيد مه اÕين يعملوهنا، ففيه راحة Úمة، ٕاذ هـو ٕامـا ٔان يتفـرالناس العبيد مه اÕين يعملوهنا، ففيه راحة Úمة، ٕاذ هـو ٕامـا ٔان يتفـرغغغغ للهـو، وللمجـون، و  للهـو، وللمجـون، و  للهـو، وللمجـون، و  للهـو، وللمجـون، و 


عوة، فيجد عنده خريعوة، فيجد عنده خريعوة، فيجد عنده خريعوة، فيجد عنده خري����ا�ين، وٕانفاق أالموال يف ما ال حيب هللا، وال الرسول ا�ين، وٕانفاق أالموال يف ما ال حيب هللا، وال الرسول ا�ين، وٕانفاق أالموال يف ما ال حيب هللا، وال الرسول ا�ين، وٕانفاق أالموال يف ما ال حيب هللا، وال الرسول 


        ....، وٕاما ٔان يتفر، وٕاما ٔان يتفر، وٕاما ٔان يتفر، وٕاما ٔان يتفرغغغغ للعمل، ول للعمل، ول للعمل، ول للعمل، ول
        ).).).).،،،،٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦----١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢((((ٔامثٔامثٔامثٔامث���� للعلامء اÕين وجدوا يف احلقبة للعلامء اÕين وجدوا يف احلقبة للعلامء اÕين وجدوا يف احلقبة للعلامء اÕين وجدوا يف احلقبة

 فـرتة  فـرتة  فـرتة  فـرتة  ٔالنك عنـدما  ٔالنك عنـدما  ٔالنك عنـدما  ٔالنك عنـدما جتجتجتجتـدـدـدـد))))فانرصفانرصفانرصفانرصفففف بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري بعضهم حنو العمل، ؤانتج اخلري الكثري((((: : : :  يقول يقول يقول يقول----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----و�Õ الشـيخ هنا و�Õ الشـيخ هنا و�Õ الشـيخ هنا و�Õ الشـيخ هنا 
غغغغلب العلامء اÕين نذكرمه اليوم موجودلب العلامء اÕين نذكرمه اليوم موجودلب العلامء اÕين نذكرمه اليوم موجودلب العلامء اÕين نذكرمه اليوم موجود))))،،،،٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦----١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢(((( ن يف هذه العصور، يعين ابن جرير الطـربي مـثًال، ن يف هذه العصور، يعين ابن جرير الطـربي مـثًال، ن يف هذه العصور، يعين ابن جرير الطـربي مـثًال، ن يف هذه العصور، يعين ابن جرير الطـربي مـثًال، و و و و  ٔا ٔا ٔا ٔا

 ٔاحصاب الس ٔاحصاب الس ٔاحصاب الس ٔاحصاب السنننننننن، ابن ماجة، الرتمذي، ، ابن ماجة، الرتمذي، ، ابن ماجة، الرتمذي، ، ابن ماجة، الرتمذي، ومنومنومنومنٔامحد بن حنبل، الشافعي، ما�، ٔابو حنيفة، هؤالء أالمئة أالربعة، ٔامحد بن حنبل، الشافعي، ما�، ٔابو حنيفة، هؤالء أالمئة أالربعة، ٔامحد بن حنبل، الشافعي، ما�، ٔابو حنيفة، هؤالء أالمئة أالربعة، ٔامحد بن حنبل، الشافعي، ما�، ٔابو حنيفة، هؤالء أالمئة أالربعة، 
رب، واجلـريم، ومثـل اخلليـل بـن ٔامحـد رب، واجلـريم، ومثـل اخلليـل بـن ٔامحـد رب، واجلـريم، ومثـل اخلليـل بـن ٔامحـد رب، واجلـريم، ومثـل اخلليـل بـن ٔامحـد ، علـامء اللغـة، مثـل ابـن جماهـد، والفـراء، مثـل قطـ، علـامء اللغـة، مثـل ابـن جماهـد، والفـراء، مثـل قطـ، علـامء اللغـة، مثـل ابـن جماهـد، والفـراء، مثـل قطـ، علـامء اللغـة، مثـل ابـن جماهـد، والفـراء، مثـل قطـومنومنومنومنوالنساوالنساوالنساوالنسايئيئيئيئ، ، ، ، 

الفراهيدي ٔايًضا، سـتجد علامء ٔافذاذ يف هذه الفرتة، ابن قدامة املقدالفراهيدي ٔايًضا، سـتجد علامء ٔافذاذ يف هذه الفرتة، ابن قدامة املقدالفراهيدي ٔايًضا، سـتجد علامء ٔافذاذ يف هذه الفرتة، ابن قدامة املقدالفراهيدي ٔايًضا، سـتجد علامء ٔافذاذ يف هذه الفرتة، ابن قدامة املقديسيسيسيس، إالمام الغزايل، ٔابو املعايل اجلـويين، ، إالمام الغزايل، ٔابو املعايل اجلـويين، ، إالمام الغزايل، ٔابو املعايل اجلـويين، ، إالمام الغزايل، ٔابو املعايل اجلـويين، 
حسحسحسحساق الشريازي، هؤالء العلامء لكهم يف هذه الفـرتة، فتجـد ٔان الـصورة لـيس لكهـا اق الشريازي، هؤالء العلامء لكهم يف هذه الفـرتة، فتجـد ٔان الـصورة لـيس لكهـا اق الشريازي، هؤالء العلامء لكهم يف هذه الفـرتة، فتجـد ٔان الـصورة لـيس لكهـا اق الشريازي، هؤالء العلامء لكهم يف هذه الفـرتة، فتجـد ٔان الـصورة لـيس لكهـا  ٔابو الطيب الباقالٔابو الطيب الباقالٔابو الطيب الباقالٔابو الطيب الباقالينينينين، ٔابو ٕا، ٔابو ٕا، ٔابو ٕا، ٔابو ٕا

فانرصفانرصفانرصفانرصفففف بعضهم حنو  بعضهم حنو  بعضهم حنو  بعضهم حنو ( ( ( ( :  :  :  :  س تفرغوا للعمل، فأنتجوا اخلري الكثري كام يقول الشـيخ محمود شاكرس تفرغوا للعمل، فأنتجوا اخلري الكثري كام يقول الشـيخ محمود شاكرس تفرغوا للعمل، فأنتجوا اخلري الكثري كام يقول الشـيخ محمود شاكرس تفرغوا للعمل، فأنتجوا اخلري الكثري كام يقول الشـيخ محمود شاكرسوداء، فيه بعسوداء، فيه بعسوداء، فيه بعسوداء، فيه بعضضضض النا النا النا النا
        ....العمل، ؤانتج اخلري الكثريالعمل، ؤانتج اخلري الكثريالعمل، ؤانتج اخلري الكثريالعمل، ؤانتج اخلري الكثري

        .... املفهوم اخلاط املفهوم اخلاط املفهوم اخلاط املفهوم اخلاطئئئئ للحضارة  للحضارة  للحضارة  للحضارة 
واواواواجتجتجتجته بعضهم حنو العمران فشـيUدوا أالبنية، ومال بعضهم حنو املفاسد، فغبU مهنـا مـا شـاء K هـواه، ومتـره بعضهم حنو العمران فشـيUدوا أالبنية، ومال بعضهم حنو املفاسد، فغبU مهنـا مـا شـاء K هـواه، ومتـره بعضهم حنو العمران فشـيUدوا أالبنية، ومال بعضهم حنو املفاسد، فغبU مهنـا مـا شـاء K هـواه، ومتـره بعضهم حنو العمران فشـيUدوا أالبنية، ومال بعضهم حنو املفاسد، فغبU مهنـا مـا شـاء K هـواه، ومتـرغغغغ يف  يف  يف  يف 

هتهتهتهتا مترا مترا مترا مترغغغغ احليوان احليوان احليوان احليوان         .... يف الوحل، واكن هذا مفهوم املاديني ؤانصارمه حضارة يف الوحل، واكن هذا مفهوم املاديني ؤانصارمه حضارة يف الوحل، واكن هذا مفهوم املاديني ؤانصارمه حضارة يف الوحل، واكن هذا مفهوم املاديني ؤانصارمه حضارةمحأمحأمحأمحأ
ٕان احلضارة إالسالمية قد بلغت ٔاوÜا يف ٕان احلضارة إالسالمية قد بلغت ٔاوÜا يف ٕان احلضارة إالسالمية قد بلغت ٔاوÜا يف ٕان احلضارة إالسالمية قد بلغت ٔاوÜا يف : : : : هذا اÕي درسـناه يف التارخي، كنا يف الثانوي ٔاو يف ٕاعداديهذا اÕي درسـناه يف التارخي، كنا يف الثانوي ٔاو يف ٕاعداديهذا اÕي درسـناه يف التارخي، كنا يف الثانوي ٔاو يف ٕاعداديهذا اÕي درسـناه يف التارخي، كنا يف الثانوي ٔاو يف ٕاعدادي----فقالوا فقالوا فقالوا فقالوا 

وا احلـضارة مبفهـو����م املـادي البحـت، فنظـروا ٕاىل جانـب العـمل والعمـران واملفاسـد، م املـادي البحـت، فنظـروا ٕاىل جانـب العـمل والعمـران واملفاسـد، م املـادي البحـت، فنظـروا ٕاىل جانـب العـمل والعمـران واملفاسـد، م املـادي البحـت، فنظـروا ٕاىل جانـب العـمل والعمـران واملفاسـد،  Uوا احلـضارة مبفهـو Uوا احلـضارة مبفهـو Uوا احلـضارة مبفهـو Uالعرص العباالعرص العباالعرص العباالعرص العبايسيسيسيس، ٕاذ ف، ٕاذ ف، ٕاذ ف، ٕاذ فرسرسرسرس
وا عىل جانب من الساكن ومه املرتفون املرفهون، وتركوا اجلانب االٓخر، ومه الفقراء وما يعانون، وما نتج وا عىل جانب من الساكن ومه املرتفون املرفهون، وتركوا اجلانب االٓخر، ومه الفقراء وما يعانون، وما نتج وا عىل جانب من الساكن ومه املرتفون املرفهون، وتركوا اجلانب االٓخر، ومه الفقراء وما يعانون، وما نتج وا عىل جانب من الساكن ومه املرتفون املرفهون، وتركوا اجلانب االٓخر، ومه الفقراء وما يعانون، وما نتج وركز وركز وركز وركز 

عن ذ� من حراكت، و6لتايل اهنارت ا�و�، وسقطت حتت عن ذ� من حراكت، و6لتايل اهنارت ا�و�، وسقطت حتت عن ذ� من حراكت، و6لتايل اهنارت ا�و�، وسقطت حتت عن ذ� من حراكت، و6لتايل اهنارت ا�و�، وسقطت حتت رضرضرضرض6ت املغول، ومل تسـتطع ٔان تقاوم ملا ٔاصاهبا 6ت املغول، ومل تسـتطع ٔان تقاوم ملا ٔاصاهبا 6ت املغول، ومل تسـتطع ٔان تقاوم ملا ٔاصاهبا 6ت املغول، ومل تسـتطع ٔان تقاوم ملا ٔاصاهبا 
شـيعة، ومـن هنـا نـسـتطيع ٔان شـيعة، ومـن هنـا نـسـتطيع ٔان شـيعة، ومـن هنـا نـسـتطيع ٔان شـيعة، ومـن هنـا نـسـتطيع ٔان من ترمن ترمن ترمن ترفففف وذل من طغيان اجلند، وتفتت من نشوء العصبيات، وخيانة مـن الـ  وذل من طغيان اجلند، وتفتت من نشوء العصبيات، وخيانة مـن الـ  وذل من طغيان اجلند، وتفتت من نشوء العصبيات، وخيانة مـن الـ  وذل من طغيان اجلند، وتفتت من نشوء العصبيات، وخيانة مـن الـ 

ٕان Úرخي ا�و� العباسـية قد ٔاعطـاه طابعـه يف التـدوين، واحلـراكت الـيت نـشأت وا�ول الـيت قامـت، ٕان Úرخي ا�و� العباسـية قد ٔاعطـاه طابعـه يف التـدوين، واحلـراكت الـيت نـشأت وا�ول الـيت قامـت، ٕان Úرخي ا�و� العباسـية قد ٔاعطـاه طابعـه يف التـدوين، واحلـراكت الـيت نـشأت وا�ول الـيت قامـت، ٕان Úرخي ا�و� العباسـية قد ٔاعطـاه طابعـه يف التـدوين، واحلـراكت الـيت نـشأت وا�ول الـيت قامـت، : : : : نقولنقولنقولنقول
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 هنا يذكر ما يه عوامل ضعف ا�و� العباسـية، خلصها يف ٔاربع نقاط،  هنا يذكر ما يه عوامل ضعف ا�و� العباسـية، خلصها يف ٔاربع نقاط،  هنا يذكر ما يه عوامل ضعف ا�و� العباسـية، خلصها يف ٔاربع نقاط،  هنا يذكر ما يه عوامل ضعف ا�و� العباسـية، خلصها يف ٔاربع نقاط، ))))والضعف اÕي حدث، ٔاربع نقاط، يهوالضعف اÕي حدث، ٔاربع نقاط، يهوالضعف اÕي حدث، ٔاربع نقاط، يهوالضعف اÕي حدث، ٔاربع نقاط، يه
        : : : : ململململخصخصخصخص ال ال ال الLLLLم السابق يف ٔاربع نقاطم السابق يف ٔاربع نقاطم السابق يف ٔاربع نقاطم السابق يف ٔاربع نقاط

        .... ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـيةوامل ضعفوامل ضعفوامل ضعفوامل ضعفعععع
القرامطة، والعبيدية، والنصريية، لك هذه القرامطة، والعبيدية، والنصريية، لك هذه القرامطة، والعبيدية، والنصريية، لك هذه القرامطة، والعبيدية، والنصريية، لك هذه :  :  :  :   احلراكت الباطنية مثل احلراكت الباطنية مثل احلراكت الباطنية مثل احلراكت الباطنية مثل))))الشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنية: : : :   العامل أالول  العامل أالول  العامل أالول  العامل أالول((((


و�، ٔان لك فرقة تنقسم تعمل لها دو� معينة، وتنفصل عـن و�، ٔان لك فرقة تنقسم تعمل لها دو� معينة، وتنفصل عـن و�، ٔان لك فرقة تنقسم تعمل لها دو� معينة، وتنفصل عـن و�، ٔان لك فرقة تنقسم تعمل لها دو� معينة، وتنفصل عـن 


احلراكت الباطنية، فهذه اكنت عوامل ضعف لاحلراكت الباطنية، فهذه اكنت عوامل ضعف لاحلراكت الباطنية، فهذه اكنت عوامل ضعف لاحلراكت الباطنية، فهذه اكنت عوامل ضعف ل
        ....اخلالفةاخلالفةاخلالفةاخلالفة

        ....ظهر من مظاهر الضعف يف ا�و� العباسـيةظهر من مظاهر الضعف يف ا�و� العباسـيةظهر من مظاهر الضعف يف ا�و� العباسـيةظهر من مظاهر الضعف يف ا�و� العباسـيةالشـيعة واحلراكت الباطنية، هذا م الشـيعة واحلراكت الباطنية، هذا م الشـيعة واحلراكت الباطنية، هذا م الشـيعة واحلراكت الباطنية، هذا م 
        .... فقط، فقط، فقط، فقط،امسامسامسامساجلند مه اÕين يتحمكوا، واخلليفة اجلند مه اÕين يتحمكوا، واخلليفة اجلند مه اÕين يتحمكوا، واخلليفة اجلند مه اÕين يتحمكوا، واخلليفة : : : : ، كام قلنا، كام قلنا، كام قلنا، كام قلنا))))سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�: : : :  الثا الثا الثا الثاينينينين العامل العامل العامل العامل((((
        .... العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها:::: الثالث الثالث الثالث الثالث العامل العامل العامل العامل((((

        ....فنيفنيفنيفني، الرت، الرت، الرت، الرتفففف اÕي ذكر�ه، وحال املرت  اÕي ذكر�ه، وحال املرت  اÕي ذكر�ه، وحال املرت  اÕي ذكر�ه، وحال املرت )))) املظاهر احلضارية املادية املظاهر احلضارية املادية املظاهر احلضارية املادية املظاهر احلضارية املادية:::: الرابع الرابع الرابع الرابع العامل العامل العامل العامل
ووووجيجيجيجيب ب ب ب حبحبحبحبث هذه النقاط أالربع 6لتفصيل، ليتبني لنا Úرخي ا�و� العباسـية بشلك ٔاقرب ٕاىل الواقع ث هذه النقاط أالربع 6لتفصيل، ليتبني لنا Úرخي ا�و� العباسـية بشلك ٔاقرب ٕاىل الواقع ث هذه النقاط أالربع 6لتفصيل، ليتبني لنا Úرخي ا�و� العباسـية بشلك ٔاقرب ٕاىل الواقع ث هذه النقاط أالربع 6لتفصيل، ليتبني لنا Úرخي ا�و� العباسـية بشلك ٔاقرب ٕاىل الواقع مممممممما هو عليه ا هو عليه ا هو عليه ا هو عليه ((((

        ....))))من التسجيل االٓنمن التسجيل االٓنمن التسجيل االٓنمن التسجيل االٓن
        ....يبدٔا يرشح لك نقطة من هذه النقاط أالربعةيبدٔا يرشح لك نقطة من هذه النقاط أالربعةيبدٔا يرشح لك نقطة من هذه النقاط أالربعةيبدٔا يرشح لك نقطة من هذه النقاط أالربعة

        ....كيف اكن الشـيعة مظهر من مظاهر ٔاو عامل من عوامل سقوط ا�و� العباسـيةكيف اكن الشـيعة مظهر من مظاهر ٔاو عامل من عوامل سقوط ا�و� العباسـيةكيف اكن الشـيعة مظهر من مظاهر ٔاو عامل من عوامل سقوط ا�و� العباسـيةكيف اكن الشـيعة مظهر من مظاهر ٔاو عامل من عوامل سقوط ا�و� العباسـية    ۞۞۞۞
        ....اجلند عىل مقدرات ا�و� 6لغ أالثر يف هدم ا�و� العباسـية ويف ضعفهااجلند عىل مقدرات ا�و� 6لغ أالثر يف هدم ا�و� العباسـية ويف ضعفهااجلند عىل مقدرات ا�و� 6لغ أالثر يف هدم ا�و� العباسـية ويف ضعفهااجلند عىل مقدرات ا�و� 6لغ أالثر يف هدم ا�و� العباسـية ويف ضعفهاكيف اكن لسـيطرة كيف اكن لسـيطرة كيف اكن لسـيطرة كيف اكن لسـيطرة     ۞۞۞۞
املظاهر املظاهر املظاهر املظاهر     ۞۞۞۞....كيف اكنت العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها بني املسلمني سبب يف زوال ا�و� العباسـية وضعفهاكيف اكنت العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها بني املسلمني سبب يف زوال ا�و� العباسـية وضعفهاكيف اكنت العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها بني املسلمني سبب يف زوال ا�و� العباسـية وضعفهاكيف اكنت العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها بني املسلمني سبب يف زوال ا�و� العباسـية وضعفها    ۞۞۞۞

ت ت ت ت ، وتـرك الفتوحـا، وتـرك الفتوحـا، وتـرك الفتوحـا، وتـرك الفتوحـا����، وعـن ســنة النـيب ، وعـن ســنة النـيب ، وعـن ســنة النـيب ، وعـن ســنة النـيب ----تبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىل---- املادية، والرت املادية، والرت املادية، والرت املادية، والرتفففف، والُبعد عن طاعـة هللا ، والُبعد عن طاعـة هللا ، والُبعد عن طاعـة هللا ، والُبعد عن طاعـة هللا ةةةةاحلضارياحلضارياحلضارياحلضاري
        . . . . فيبدٔا يتفيبدٔا يتفيبدٔا يتفيبدٔا يتلكلكلكلكم عن لك واحد من هذه أالربعةم عن لك واحد من هذه أالربعةم عن لك واحد من هذه أالربعةم عن لك واحد من هذه أالربعة. . . . إالسالمية، واجلهاد، كيف اكن سببًا يف سقوط ا�و� العباسـيةإالسالمية، واجلهاد، كيف اكن سببًا يف سقوط ا�و� العباسـيةإالسالمية، واجلهاد، كيف اكن سببًا يف سقوط ا�و� العباسـيةإالسالمية، واجلهاد، كيف اكن سببًا يف سقوط ا�و� العباسـية

        ....رشح عوامل ضعف ا�و� العباسـيةرشح عوامل ضعف ا�و� العباسـيةرشح عوامل ضعف ا�و� العباسـيةرشح عوامل ضعف ا�و� العباسـية
        . . . . الشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنية: (: (: (: ( يقول يقول يقول يقول:::: العامل أالول العامل أالول العامل أالول العامل أالول
وتقـدير، واكن لهـذه وتقـدير، واكن لهـذه وتقـدير، واكن لهـذه وتقـدير، واكن لهـذه  احـرتام  احـرتام  احـرتام  احـرتام ����ينظـر املـسلمون ٕاىل آل بيـت رسـول هللا ينظـر املـسلمون ٕاىل آل بيـت رسـول هللا ينظـر املـسلمون ٕاىل آل بيـت رسـول هللا ينظـر املـسلمون ٕاىل آل بيـت رسـول هللا : : : :  يقول يقول يقول يقول----يعمل مقدمةيعمل مقدمةيعمل مقدمةيعمل مقدمة----ٔاوًال الشـيعةٔاوًال الشـيعةٔاوًال الشـيعةٔاوًال الشـيعة

، اÕيـن ، اÕيـن ، اÕيـن ، اÕيـن ����النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة، وينحرص آل البيت يف ٔابناء ٔايب طالب مع رسـول هللا النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة، وينحرص آل البيت يف ٔابناء ٔايب طالب مع رسـول هللا النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة، وينحرص آل البيت يف ٔابناء ٔايب طالب مع رسـول هللا النظرة ٔاثر كبري يف احلياة السـياسـية عامة، وينحرص آل البيت يف ٔابناء ٔايب طالب مع رسـول هللا 
، واÕي ٔاسمل مع ، واÕي ٔاسمل مع ، واÕي ٔاسمل مع ، واÕي ٔاسمل مع ����، ويف آل العباس، مع رسول هللا ، ويف آل العباس، مع رسول هللا ، ويف آل العباس، مع رسول هللا ، ويف آل العباس، مع رسول هللا ----ريض هللا عهنمريض هللا عهنمريض هللا عهنمريض هللا عهنم----عيل، وجعفر، وعقيل عيل، وجعفر، وعقيل عيل، وجعفر، وعقيل عيل، وجعفر، وعقيل : : : : ٔاسلموا، ومهٔاسلموا، ومهٔاسلموا، ومهٔاسلموا، ومه
    ����، ٕاذن العباس بن عبد املطلب مع رسول هللا ، ٕاذن العباس بن عبد املطلب مع رسول هللا ، ٕاذن العباس بن عبد املطلب مع رسول هللا ، ٕاذن العباس بن عبد املطلب مع رسول هللا ))))����    ، من بني ٔاعامم رسول هللا، من بني ٔاعامم رسول هللا، من بني ٔاعامم رسول هللا، من بني ٔاعامم رسول هللا----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----ٔاخيه محزة ٔاخيه محزة ٔاخيه محزة ٔاخيه محزة 

 اÕيـن ٔاسـلموا، لكـن محـزة ســيد  اÕيـن ٔاسـلموا، لكـن محـزة ســيد  اÕيـن ٔاسـلموا، لكـن محـزة ســيد  اÕيـن ٔاسـلموا، لكـن محـزة ســيد ����ٔاسمل، ؤاخوه محزة بن عبد املطلب ٔايًضا ٔاسمل، فهؤالء ٔاعـامم الرسـول ٔاسمل، ؤاخوه محزة بن عبد املطلب ٔايًضا ٔاسمل، فهؤالء ٔاعـامم الرسـول ٔاسمل، ؤاخوه محزة بن عبد املطلب ٔايًضا ٔاسمل، فهؤالء ٔاعـامم الرسـول ٔاسمل، ؤاخوه محزة بن عبد املطلب ٔايًضا ٔاسمل، فهؤالء ٔاعـامم الرسـول 
سـيد سـيد سـيد سـيد «««« اÕي قُتل يف غزوة ٔاحد،  اÕي قُتل يف غزوة ٔاحد،  اÕي قُتل يف غزوة ٔاحد،  اÕي قُتل يف غزوة ٔاحد، ����مل يُنجب ٔاوالًدا، سـيد� محزة بن عبد املطلب مل يُنجب ٔاوالًدا، سـيد� محزة بن عبد املطلب مل يُنجب ٔاوالًدا، سـيد� محزة بن عبد املطلب مل يُنجب ٔاوالًدا، سـيد� محزة بن عبد املطلب : : : : الشهداء مل يُعقِّب، ٔايالشهداء مل يُعقِّب، ٔايالشهداء مل يُعقِّب، ٔايالشهداء مل يُعقِّب، ٔاي

        ....»»»»الشهداء محزةالشهداء محزةالشهداء محزةالشهداء محزة
        . . . . )))) من الزبري، واحلارث، ؤايب لهب من الزبري، واحلارث، ؤايب لهب من الزبري، واحلارث، ؤايب لهب من الزبري، واحلارث، ؤايب لهب����يشمل آل البيت بقية ٔابناء ٔاعامم رسول هللا يشمل آل البيت بقية ٔابناء ٔاعامم رسول هللا يشمل آل البيت بقية ٔابناء ٔاعامم رسول هللا يشمل آل البيت بقية ٔابناء ٔاعامم رسول هللا ومل ومل ومل ومل ((((
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، احلارث بن عبد املطلب، ٔايب لهب بن عبد املطلب، امسه عبد العزى ، احلارث بن عبد املطلب، ٔايب لهب بن عبد املطلب، امسه عبد العزى ، احلارث بن عبد املطلب، ٔايب لهب بن عبد املطلب، امسه عبد العزى ، احلارث بن عبد املطلب، ٔايب لهب بن عبد املطلب، امسه عبد العزى ����الزبري بن عبد املطلب مع الرسول الزبري بن عبد املطلب مع الرسول الزبري بن عبد املطلب مع الرسول الزبري بن عبد املطلب مع الرسول 
        ....----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----بن عبد املطلب، ٔاحد ٔاعامم الرسول بن عبد املطلب، ٔاحد ٔاعامم الرسول بن عبد املطلب، ٔاحد ٔاعامم الرسول بن عبد املطلب، ٔاحد ٔاعامم الرسول 

        آل البيت آل البيت آل البيت آل البيت ؟؟؟؟يف يف يف يف ء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب ء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب ء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب ء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب ٔابناء الزبري ٔابنأابناء الزبري ٔابنأابناء الزبري ٔابنأابناء الزبري ٔابنايدخل يدخل يدخل يدخل  مل  مل  مل  مل  ملاذا ملاذا ملاذا ملاذا
        ....، يعين ٕاسالم ٔابناء الزبري ٔابناء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب جاء متأخًرا، يعين ٕاسالم ٔابناء الزبري ٔابناء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب جاء متأخًرا، يعين ٕاسالم ٔابناء الزبري ٔابناء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب جاء متأخًرا، يعين ٕاسالم ٔابناء الزبري ٔابناء احلارث، ٔابناء ٔايب لهب جاء متأخًرا))))حيث جاء ٕاسالم هؤالء أالبناء متأخًراحيث جاء ٕاسالم هؤالء أالبناء متأخًراحيث جاء ٕاسالم هؤالء أالبناء متأخًراحيث جاء ٕاسالم هؤالء أالبناء متأخًرا((((
، حيث انقطع عقـب رسـول ، حيث انقطع عقـب رسـول ، حيث انقطع عقـب رسـول ، حيث انقطع عقـب رسـول ���� من زوجه فاطمة بنت رسول هللا  من زوجه فاطمة بنت رسول هللا  من زوجه فاطمة بنت رسول هللا  من زوجه فاطمة بنت رسول هللا ����ورمبا احنرص آل البيت يف ٔابناء عيل ورمبا احنرص آل البيت يف ٔابناء عيل ورمبا احنرص آل البيت يف ٔابناء عيل ورمبا احنرص آل البيت يف ٔابناء عيل ((((

    ))))ٕاىل قرابة عيل، وسابقته يف إالسالم، وÜاده ٔاعداء هللا، وٕاظهـاره لرسـول هللإاىل قرابة عيل، وسابقته يف إالسالم، وÜاده ٔاعداء هللا، وٕاظهـاره لرسـول هللإاىل قرابة عيل، وسابقته يف إالسالم، وÜاده ٔاعداء هللا، وٕاظهـاره لرسـول هللإاىل قرابة عيل، وسابقته يف إالسالم، وÜاده ٔاعداء هللا، وٕاظهـاره لرسـول هللا ٕاال مهنا، هذا ٕاضافة  ٕاال مهنا، هذا ٕاضافة  ٕاال مهنا، هذا ٕاضافة  ٕاال مهنا، هذا ٕاضافة ����هللا هللا هللا هللا 
        . . . .  ٔاي ٔانه زو ٔاي ٔانه زو ٔاي ٔانه زو ٔاي ٔانه زوجججج ابنته ابنته ابنته ابنته::::هاره لرسول هللاهاره لرسول هللاهاره لرسول هللاهاره لرسول هللاص ص ص ص إ إ إ إ 
وحىت رٔاى بعوحىت رٔاى بعوحىت رٔاى بعوحىت رٔاى بعضضضض املسلمني يف هذا سببًا يف ٔاحقيته لل املسلمني يف هذا سببًا يف ٔاحقيته لل املسلمني يف هذا سببًا يف ٔاحقيته لل املسلمني يف هذا سببًا يف ٔاحقيته للخخخخالفة، ؤاحقية ٔابنائه من بعده رالفة، ؤاحقية ٔابنائه من بعده رالفة، ؤاحقية ٔابنائه من بعده رالفة، ؤاحقية ٔابنائه من بعده رمغمغمغمغ ما يف هذا القول من  ما يف هذا القول من  ما يف هذا القول من  ما يف هذا القول من ((((

راثية، ٕامنا لهـا رشوط، يفرضـها الـصالح والتقـوى والقـوة يف راثية، ٕامنا لهـا رشوط، يفرضـها الـصالح والتقـوى والقـوة يف راثية، ٕامنا لهـا رشوط، يفرضـها الـصالح والتقـوى والقـوة يف راثية، ٕامنا لهـا رشوط، يفرضـها الـصالح والتقـوى والقـوة يف جمانبة عن تعالمي إالسالم؛ ٔالن اخلالفة ليست و جمانبة عن تعالمي إالسالم؛ ٔالن اخلالفة ليست و جمانبة عن تعالمي إالسالم؛ ٔالن اخلالفة ليست و جمانبة عن تعالمي إالسالم؛ ٔالن اخلالفة ليست و 
        ....))))احلق، وحتق ٔالي مسمل تتوفر فيه الرشوط، وٕان اشرتط بعضهم القرشـية، وليس معهم ا�ليلاحلق، وحتق ٔالي مسمل تتوفر فيه الرشوط، وٕان اشرتط بعضهم القرشـية، وليس معهم ا�ليلاحلق، وحتق ٔالي مسمل تتوفر فيه الرشوط، وٕان اشرتط بعضهم القرشـية، وليس معهم ا�ليلاحلق، وحتق ٔالي مسمل تتوفر فيه الرشوط، وٕان اشرتط بعضهم القرشـية، وليس معهم ا�ليل

        من مه آل البيتمن مه آل البيتمن مه آل البيتمن مه آل البيت؟؟؟؟
        .... ٔان يكون اخلليفة قر ٔان يكون اخلليفة قر ٔان يكون اخلليفة قر ٔان يكون اخلليفة قريشيشيشيش، يعين من قري، يعين من قري، يعين من قري، يعين من قريشششش، ، ، ، ميميميميتد نسـبه ٕاىل قريتد نسـبه ٕاىل قريتد نسـبه ٕاىل قريتد نسـبه ٕاىل قريشششش::::بعبعبعبعضضضض العلامء يشرتط العلامء يشرتط العلامء يشرتط العلامء يشرتط

، من Üة ، من Üة ، من Üة ، من Üة - - - - ريض هللا عهنمريض هللا عهنمريض هللا عهنمريض هللا عهنم- - - - عيل بن ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل عيل بن ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل عيل بن ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل عيل بن ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل : : : : لبيتلبيتلبيتلبيت؟؟؟؟ يقول يقول يقول يقولمن مه آل امن مه آل امن مه آل امن مه آل ا: : : :  يقول يقول يقول يقولههههننننٕاذن هنا «ٔ ٕاذن هنا «ٔ ٕاذن هنا «ٔ ٕاذن هنا «ٔ 
، ومحزة، محزة مل يُعقِّب، ليس K ، ومحزة، محزة مل يُعقِّب، ليس K ، ومحزة، محزة مل يُعقِّب، ليس K ، ومحزة، محزة مل يُعقِّب، ليس K ����، مث من Üة العباس الٓل العباس مع الرسول ، مث من Üة العباس الٓل العباس مع الرسول ، مث من Üة العباس الٓل العباس مع الرسول ، مث من Üة العباس الٓل العباس مع الرسول ����ٔايب طالب، مع الرسول ٔايب طالب، مع الرسول ٔايب طالب، مع الرسول ٔايب طالب، مع الرسول 

، ، ، ، ٔابناء، من البأابناء، من البأابناء، من البأابناء، من البايق؟يق؟يق؟يق؟ العباس، من ٔاشهر ٔاوالده العباس، من ٔاشهر ٔاوالده العباس، من ٔاشهر ٔاوالده العباس، من ٔاشهر ٔاوالده؟؟؟؟ عبد هللا بن عبـاس، حـرب أالمـة، والبـا عبد هللا بن عبـاس، حـرب أالمـة، والبـا عبد هللا بن عبـاس، حـرب أالمـة، والبـا عبد هللا بن عبـاس، حـرب أالمـة، والبـايقيقيقيق مل يـشملهم، الـزبري مل يـشملهم، الـزبري مل يـشملهم، الـزبري مل يـشملهم، الـزبري
واحلارث، و ٔايب لهب، ملاذاواحلارث، و ٔايب لهب، ملاذاواحلارث، و ٔايب لهب، ملاذاواحلارث، و ٔايب لهب، ملاذا؟؟؟؟ ٔالن ٕاسالم ٔابنا ٔالن ٕاسالم ٔابنا ٔالن ٕاسالم ٔابنا ٔالن ٕاسالم ٔابناهئهئهئهئم جاء متأخًرا، ٕاذن سـتجد املسأ� اسـتقرت عىل سـيد� عيل بن م جاء متأخًرا، ٕاذن سـتجد املسأ� اسـتقرت عىل سـيد� عيل بن م جاء متأخًرا، ٕاذن سـتجد املسأ� اسـتقرت عىل سـيد� عيل بن م جاء متأخًرا، ٕاذن سـتجد املسأ� اسـتقرت عىل سـيد� عيل بن 

، هـؤالء مه آل ، هـؤالء مه آل ، هـؤالء مه آل ، هـؤالء مه آل ----ريض هللا عن امجليعريض هللا عن امجليعريض هللا عن امجليعريض هللا عن امجليع----ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل، والعباس، ؤابناء العباس بن عبد املطلب ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل، والعباس، ؤابناء العباس بن عبد املطلب ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل، والعباس، ؤابناء العباس بن عبد املطلب ٔايب طالب، وجعفر، وعقيل، والعباس، ؤابناء العباس بن عبد املطلب 
        ....البيتالبيتالبيتالبيت

 تزو تزو تزو تزوجججج بعد  بعد  بعد  بعد ����نننن؟؟؟؟ من فاطمة؛ ٔالن سـيد� عيل  من فاطمة؛ ٔالن سـيد� عيل  من فاطمة؛ ٔالن سـيد� عيل  من فاطمة؛ ٔالن سـيد� عيل بعضهم حيرص آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب، وعقبه، ِمن مبعضهم حيرص آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب، وعقبه، ِمن مبعضهم حيرص آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب، وعقبه، ِمن مبعضهم حيرص آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب، وعقبه، ِمن مََََ    
عليه عليه عليه عليه ---- توفيت بعد ٔابهيا بسـتة ٔاشهر، يعين الرسول  توفيت بعد ٔابهيا بسـتة ٔاشهر، يعين الرسول  توفيت بعد ٔابهيا بسـتة ٔاشهر، يعين الرسول  توفيت بعد ٔابهيا بسـتة ٔاشهر، يعين الرسول ����، السـيدة فاطمة بنت الرسول ، السـيدة فاطمة بنت الرسول ، السـيدة فاطمة بنت الرسول ، السـيدة فاطمة بنت الرسول ----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة 

 مات يف ربيع ٔاول سـنة ٕاحدى عرش جهرية، يه ماتت يف رمضان ٔاو شوال، سـتة ٔاشهر، يف  مات يف ربيع ٔاول سـنة ٕاحدى عرش جهرية، يه ماتت يف رمضان ٔاو شوال، سـتة ٔاشهر، يف  مات يف ربيع ٔاول سـنة ٕاحدى عرش جهرية، يه ماتت يف رمضان ٔاو شوال، سـتة ٔاشهر، يف  مات يف ربيع ٔاول سـنة ٕاحدى عرش جهرية، يه ماتت يف رمضان ٔاو شوال، سـتة ٔاشهر، يف ----الصالة والسالمالصالة والسالمالصالة والسالمالصالة والسالم
ريض ريض ريض ريض - - - -  بعد وفاة فاطمة  بعد وفاة فاطمة  بعد وفاة فاطمة  بعد وفاة فاطمة ����نة ٔاربعني جهرية، ٕاذن عانة ٔاربعني جهرية، ٕاذن عانة ٔاربعني جهرية، ٕاذن عانة ٔاربعني جهرية، ٕاذن عاشششش سـيد� عيل  سـيد� عيل  سـيد� عيل  سـيد� عيل  يف سـ  يف سـ  يف سـ  يف سـ ����نفس السـنة، سـيد� عيل قُتل نفس السـنة، سـيد� عيل قُتل نفس السـنة، سـيد� عيل قُتل نفس السـنة، سـيد� عيل قُتل 

: : : : نننن حوايل تسعة وعرشون ٔاو ثالثون سـنة، تزو حوايل تسعة وعرشون ٔاو ثالثون سـنة، تزو حوايل تسعة وعرشون ٔاو ثالثون سـنة، تزو حوايل تسعة وعرشون ٔاو ثالثون سـنة، تزوجججج امرٔاة امسها احلنفية، تسمع يف كتب الفقه، يقولـو امرٔاة امسها احلنفية، تسمع يف كتب الفقه، يقولـو امرٔاة امسها احلنفية، تسمع يف كتب الفقه، يقولـو امرٔاة امسها احلنفية، تسمع يف كتب الفقه، يقولـو----هللا عهناهللا عهناهللا عهناهللا عهنا
محمد بن احلنفية، من محمد بن احلنفيةمحمد بن احلنفية، من محمد بن احلنفيةمحمد بن احلنفية، من محمد بن احلنفيةمحمد بن احلنفية، من محمد بن احلنفية؟؟؟؟ ابن سـيد� عيل، محمد بن عيل بـن ٔايب طالـب، لكـن ملـاذا يقولـوا ابـن  ابن سـيد� عيل، محمد بن عيل بـن ٔايب طالـب، لكـن ملـاذا يقولـوا ابـن  ابن سـيد� عيل، محمد بن عيل بـن ٔايب طالـب، لكـن ملـاذا يقولـوا ابـن  ابن سـيد� عيل، محمد بن عيل بـن ٔايب طالـب، لكـن ملـاذا يقولـوا ابـن 

فسـيد� عيل تزوفسـيد� عيل تزوفسـيد� عيل تزوفسـيد� عيل تزوجججج    . . . . ، ابن عيل من امرٔاة ٔاخرى، امسها احلنفية، ابن عيل من امرٔاة ٔاخرى، امسها احلنفية، ابن عيل من امرٔاة ٔاخرى، امسها احلنفية، ابن عيل من امرٔاة ٔاخرى، امسها احلنفية----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----فيةفيةفيةفية؟؟؟؟ ٔالنه ليس ابن فاطمة  ٔالنه ليس ابن فاطمة  ٔالنه ليس ابن فاطمة  ٔالنه ليس ابن فاطمة احلن احلن احلن احلن 
، لكن هؤالء حيرصون آل البيت يف ٔابنـاء فاطمـة، عـيل بـن ٔايب طالـب ، لكن هؤالء حيرصون آل البيت يف ٔابنـاء فاطمـة، عـيل بـن ٔايب طالـب ، لكن هؤالء حيرصون آل البيت يف ٔابنـاء فاطمـة، عـيل بـن ٔايب طالـب ، لكن هؤالء حيرصون آل البيت يف ٔابنـاء فاطمـة، عـيل بـن ٔايب طالـب ----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----غغغغري السـيدة فاطمة ري السـيدة فاطمة ري السـيدة فاطمة ري السـيدة فاطمة 

ٕاذن ٕاذن ٕاذن ٕاذن . . . . ال، ٔالنه ليست ٔامه فاطمـةال، ٔالنه ليست ٔامه فاطمـةال، ٔالنه ليست ٔامه فاطمـةال، ٔالنه ليست ٔامه فاطمـة ؤابنا ؤابنا ؤابنا ؤابناؤؤؤؤها فقط، ومحمد بن احلنفية ابن سـيد� عيلها فقط، ومحمد بن احلنفية ابن سـيد� عيلها فقط، ومحمد بن احلنفية ابن سـيد� عيلها فقط، ومحمد بن احلنفية ابن سـيد� عيل؟؟؟؟    ----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----وفاطمة وفاطمة وفاطمة وفاطمة 
        . . . . هؤالء جامعة آل البيتهؤالء جامعة آل البيتهؤالء جامعة آل البيتهؤالء جامعة آل البيت
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 فهو رابع اخللفاء الراشدين، واختلف مع وايل  فهو رابع اخللفاء الراشدين، واختلف مع وايل  فهو رابع اخللفاء الراشدين، واختلف مع وايل  فهو رابع اخللفاء الراشدين، واختلف مع وايل ���� اخلالفة بعد ع�ن بن عفان  اخلالفة بعد ع�ن بن عفان  اخلالفة بعد ع�ن بن عفان  اخلالفة بعد ع�ن بن عفان ����تسمل عيل بن ٔايب طالب تسمل عيل بن ٔايب طالب تسمل عيل بن ٔايب طالب تسمل عيل بن ٔايب طالب ((((
، بشأن قت� سـيد� ع�ن، وقـد ٔادى ذ� اخلـال، بشأن قت� سـيد� ع�ن، وقـد ٔادى ذ� اخلـال، بشأن قت� سـيد� ع�ن، وقـد ٔادى ذ� اخلـال، بشأن قت� سـيد� ع�ن، وقـد ٔادى ذ� اخلـالفففف ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل رصرصرصرصاع اع اع اع ----ريض هللا عهنمريض هللا عهنمريض هللا عهنمريض هللا عهنم----الشام معاوية بن ٔايب سفيان الشام معاوية بن ٔايب سفيان الشام معاوية بن ٔايب سفيان الشام معاوية بن ٔايب سفيان 

- - - -  بيد آمثة من اخلوار بيد آمثة من اخلوار بيد آمثة من اخلوار بيد آمثة من اخلوارجججج، وصفى اجلو ملعاوية بعد ٔان تنازل K احلسن بن عيل ، وصفى اجلو ملعاوية بعد ٔان تنازل K احلسن بن عيل ، وصفى اجلو ملعاوية بعد ٔان تنازل K احلسن بن عيل ، وصفى اجلو ملعاوية بعد ٔان تنازل K احلسن بن عيل ����ـى بقتل عيل ـى بقتل عيل ـى بقتل عيل ـى بقتل عيل بني الطرفني، انهت بني الطرفني، انهت بني الطرفني، انهت بني الطرفني، انهت 
 يعين سـنة ٔاربعـني جهريـة يف بدايـة  يعين سـنة ٔاربعـني جهريـة يف بدايـة  يعين سـنة ٔاربعـني جهريـة يف بدايـة  يعين سـنة ٔاربعـني جهريـة يف بدايـة )))) عن اخلالفة، واكن عام امجلاعة، عام واحد ؤاربعني جهرية عن اخلالفة، واكن عام امجلاعة، عام واحد ؤاربعني جهرية عن اخلالفة، واكن عام امجلاعة، عام واحد ؤاربعني جهرية عن اخلالفة، واكن عام امجلاعة، عام واحد ؤاربعني جهرية----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام

        . . . . سـنة واحد ؤاربعني جهريةسـنة واحد ؤاربعني جهريةسـنة واحد ؤاربعني جهريةسـنة واحد ؤاربعني جهرية
مصة اخلالفة اكنـت يف املدينـة، اخللفـاء الراشـدين لكهـم مصة اخلالفة اكنـت يف املدينـة، اخللفـاء الراشـدين لكهـم مصة اخلالفة اكنـت يف املدينـة، اخللفـاء الراشـدين لكهـم مصة اخلالفة اكنـت يف املدينـة، اخللفـاء الراشـدين لكهـم ٕاذن اكن سـيد� ع�ن بن عفان وايل عىل الشام، وعإاذن اكن سـيد� ع�ن بن عفان وايل عىل الشام، وعإاذن اكن سـيد� ع�ن بن عفان وايل عىل الشام، وعإاذن اكن سـيد� ع�ن بن عفان وايل عىل الشام، وعا

اكنت العامصة املدينة، بداية نقل اخلالفة من املدينة ٕاىل الشام يف ا�و� أالموية، نقل اخلالفة من الـشام ٕاىل اكنت العامصة املدينة، بداية نقل اخلالفة من املدينة ٕاىل الشام يف ا�و� أالموية، نقل اخلالفة من الـشام ٕاىل اكنت العامصة املدينة، بداية نقل اخلالفة من املدينة ٕاىل الشام يف ا�و� أالموية، نقل اخلالفة من الـشام ٕاىل اكنت العامصة املدينة، بداية نقل اخلالفة من املدينة ٕاىل الشام يف ا�و� أالموية، نقل اخلالفة من الـشام ٕاىل 
ة ة ة ة فاكن سـيد� عيل اخلليفة، والعامصفاكن سـيد� عيل اخلليفة، والعامصفاكن سـيد� عيل اخلليفة، والعامصفاكن سـيد� عيل اخلليفة، والعامص. . . . املدينة، الشام، بغداداملدينة، الشام، بغداداملدينة، الشام، بغداداملدينة، الشام، بغداد: : : : بغداد، ا�و� العباسـية، ٕاذن اخلريطة تسري هكذابغداد، ا�و� العباسـية، ٕاذن اخلريطة تسري هكذابغداد، ا�و� العباسـية، ٕاذن اخلريطة تسري هكذابغداد، ا�و� العباسـية، ٕاذن اخلريطة تسري هكذا

يه املدينة، وسـيد� معاوية بن ٔايب سفيان وايل عىل الشام، حصل خـاليه املدينة، وسـيد� معاوية بن ٔايب سفيان وايل عىل الشام، حصل خـاليه املدينة، وسـيد� معاوية بن ٔايب سفيان وايل عىل الشام، حصل خـاليه املدينة، وسـيد� معاوية بن ٔايب سفيان وايل عىل الشام، حصل خـالفففف ملـاذا ملـاذا ملـاذا ملـاذا؟؟؟؟ ٔالن قتـل ســيد� عـ�ن،  ٔالن قتـل ســيد� عـ�ن،  ٔالن قتـل ســيد� عـ�ن،  ٔالن قتـل ســيد� عـ�ن، 
وسـيد� ع�ن من بين ٔامية، وسـيد� معاوية من بين ٔامية، فهم ٔاوالد مع، فلام ويل سـيد� عيل بن ٔايب طالـب وسـيد� ع�ن من بين ٔامية، وسـيد� معاوية من بين ٔامية، فهم ٔاوالد مع، فلام ويل سـيد� عيل بن ٔايب طالـب وسـيد� ع�ن من بين ٔامية، وسـيد� معاوية من بين ٔامية، فهم ٔاوالد مع، فلام ويل سـيد� عيل بن ٔايب طالـب وسـيد� ع�ن من بين ٔامية، وسـيد� معاوية من بين ٔامية، فهم ٔاوالد مع، فلام ويل سـيد� عيل بن ٔايب طالـب 

ا بدم ع�نا بدم ع�نا بدم ع�نا بدم ع�ن ��         ....بعد مقتل ع�ن، سـيد� معاوية يطالب عليبعد مقتل ع�ن، سـيد� معاوية يطالب عليبعد مقتل ع�ن، سـيد� معاوية يطالب عليبعد مقتل ع�ن، سـيد� معاوية يطالب علي��
: : : : اكن يرى ٔان يؤجل أالمر قليًال؛ ٔالن هناك اضطرا6ت، واملسأ� سـتكون فتنة كبرية، فاكن يقولاكن يرى ٔان يؤجل أالمر قليًال؛ ٔالن هناك اضطرا6ت، واملسأ� سـتكون فتنة كبرية، فاكن يقولاكن يرى ٔان يؤجل أالمر قليًال؛ ٔالن هناك اضطرا6ت، واملسأ� سـتكون فتنة كبرية، فاكن يقولاكن يرى ٔان يؤجل أالمر قليًال؛ ٔالن هناك اضطرا6ت، واملسأ� سـتكون فتنة كبرية، فاكن يقولسـيد� عيل سـيد� عيل سـيد� عيل سـيد� عيل 

        ....ٔانت معك احلق، وسآخذ � احلق، لكن اصرب قليًال، ليس االٓنٔانت معك احلق، وسآخذ � احلق، لكن اصرب قليًال، ليس االٓنٔانت معك احلق، وسآخذ � احلق، لكن اصرب قليًال، ليس االٓنٔانت معك احلق، وسآخذ � احلق، لكن اصرب قليًال، ليس االٓن
حفحفحفحفدث اخلالدث اخلالدث اخلالدث اخلالفففف بيهنم، مث اكنت معركة امجلل، وموقعة صفني، يف سـنة سـتة وثالثني، وسـبعة وثالثـني جهريـة،  بيهنم، مث اكنت معركة امجلل، وموقعة صفني، يف سـنة سـتة وثالثني، وسـبعة وثالثـني جهريـة،  بيهنم، مث اكنت معركة امجلل، وموقعة صفني، يف سـنة سـتة وثالثني، وسـبعة وثالثـني جهريـة،  بيهنم، مث اكنت معركة امجلل، وموقعة صفني، يف سـنة سـتة وثالثني، وسـبعة وثالثـني جهريـة، 

        . . . .  سـنة ٔاربعني جهرية سـنة ٔاربعني جهرية سـنة ٔاربعني جهرية سـنة ٔاربعني جهرية يف يف يف يف����وقُتل سـيد� عيل وقُتل سـيد� عيل وقُتل سـيد� عيل وقُتل سـيد� عيل 
، ، ، ، ) ) ) )  ٕاذ اكن ٔافضل ٔاهل زمانه، وتويف عام مخسني ٕاذ اكن ٔافضل ٔاهل زمانه، وتويف عام مخسني ٕاذ اكن ٔافضل ٔاهل زمانه، وتويف عام مخسني ٕاذ اكن ٔافضل ٔاهل زمانه، وتويف عام مخسني----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----ااااجتجتجتجتهت ٔانظار املسلمني ٕاىل احلسن بن عيل هت ٔانظار املسلمني ٕاىل احلسن بن عيل هت ٔانظار املسلمني ٕاىل احلسن بن عيل هت ٔانظار املسلمني ٕاىل احلسن بن عيل ((((

 يف  يف  يف  يف ����يعين الحيعين الحيعين الحيعين الحظظظظ ٔان سـيد� احلسن ويل اخلالفة سـتة ٔاشهر، ل ٔان سـيد� احلسن ويل اخلالفة سـتة ٔاشهر، ل ٔان سـيد� احلسن ويل اخلالفة سـتة ٔاشهر، ل ٔان سـيد� احلسن ويل اخلالفة سـتة ٔاشهر، ليكيكيكيك يُمكل الثالثني سـنة اليت قال عهنم الرسول  يُمكل الثالثني سـنة اليت قال عهنم الرسول  يُمكل الثالثني سـنة اليت قال عهنم الرسول  يُمكل الثالثني سـنة اليت قال عهنم الرسول 
بن ٔايب طالب تـسع وعـرشين ســنة ونـصف، قُتـل واكنـت بن ٔايب طالب تـسع وعـرشين ســنة ونـصف، قُتـل واكنـت بن ٔايب طالب تـسع وعـرشين ســنة ونـصف، قُتـل واكنـت بن ٔايب طالب تـسع وعـرشين ســنة ونـصف، قُتـل واكنـت ، فسـيد� عيل ، فسـيد� عيل ، فسـيد� عيل ، فسـيد� عيل »»»»اخلالفة بعدي ثالثوناخلالفة بعدي ثالثوناخلالفة بعدي ثالثوناخلالفة بعدي ثالثون««««: : : : احلديثاحلديثاحلديثاحلديث

اخلالفة تسع وعرشون سـنة ونصف، بقي سـتة ٔاشهر من يُمكلهماخلالفة تسع وعرشون سـنة ونصف، بقي سـتة ٔاشهر من يُمكلهماخلالفة تسع وعرشون سـنة ونصف، بقي سـتة ٔاشهر من يُمكلهماخلالفة تسع وعرشون سـنة ونصف، بقي سـتة ٔاشهر من يُمكلهم؟؟؟؟ احلسن بن عيل، ملا تنازل يف ســنة واحـد  احلسن بن عيل، ملا تنازل يف ســنة واحـد  احلسن بن عيل، ملا تنازل يف ســنة واحـد  احلسن بن عيل، ملا تنازل يف ســنة واحـد 

ماء، ولماء، ولماء، ولماء، وليكيكيكيك    جتجتجتجتمتع أالمة، ولـمتع أالمة، ولـمتع أالمة، ولـمتع أالمة، ولـيكيكيكيك ال حيـدث مـشالك  ال حيـدث مـشالك  ال حيـدث مـشالك  ال حيـدث مـشالك 


ؤاربعني، ويُسمى عام امجلاعة، تنازل لسـيد� معاوية؛ حقنًا لؤاربعني، ويُسمى عام امجلاعة، تنازل لسـيد� معاوية؛ حقنًا لؤاربعني، ويُسمى عام امجلاعة، تنازل لسـيد� معاوية؛ حقنًا لؤاربعني، ويُسمى عام امجلاعة، تنازل لسـيد� معاوية؛ حقنًا ل

، فتـويف عـام ، فتـويف عـام ، فتـويف عـام ، فتـويف عـام ����بسـتة ٔاشهر، ٔاو شهرين، ال، يعيبسـتة ٔاشهر، ٔاو شهرين، ال، يعيبسـتة ٔاشهر، ٔاو شهرين، ال، يعيبسـتة ٔاشهر، ٔاو شهرين، ال، يعيشششش عـرش ســنني يف خالفـة معاويـة  عـرش ســنني يف خالفـة معاويـة  عـرش ســنني يف خالفـة معاويـة  عـرش ســنني يف خالفـة معاويـة كبرية، ال كبرية، ال كبرية، ال كبرية، ال ميميميميوت بعدها وت بعدها وت بعدها وت بعدها 
        ....مخسنيمخسنيمخسنيمخسني

 بعده سـيد عرصه، وقد خر بعده سـيد عرصه، وقد خر بعده سـيد عرصه، وقد خر بعده سـيد عرصه، وقد خرجججج عىل يزيد بن  عىل يزيد بن  عىل يزيد بن  عىل يزيد بن - - - - ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام- - - - مات مسموًما، واكن ٔاخوه احلسني بن عيل مات مسموًما، واكن ٔاخوه احلسني بن عيل مات مسموًما، واكن ٔاخوه احلسني بن عيل مات مسموًما، واكن ٔاخوه احلسني بن عيل : : : : قيلقيلقيلقيل((((
خوتـه خوتـه خوتـه خوتـه معاوية، فاستشهد يف كربالء عام واحد وسـتني جهرية، واستشهد معه اثنان وعرشون مـن ٔاهـمعاوية، فاستشهد يف كربالء عام واحد وسـتني جهرية، واستشهد معه اثنان وعرشون مـن ٔاهـمعاوية، فاستشهد يف كربالء عام واحد وسـتني جهرية، واستشهد معه اثنان وعرشون مـن ٔاهـمعاوية، فاستشهد يف كربالء عام واحد وسـتني جهرية، واستشهد معه اثنان وعرشون مـن ٔاهـ����، مـن إ ، مـن إ ، مـن إ ، مـن إ 

، ٔالن سـيد� معاوية بـن ٔايب سـفيان ويل اخلالفـة مـن واحـد ؤاربعـني ٕاىل ســنة ، ٔالن سـيد� معاوية بـن ٔايب سـفيان ويل اخلالفـة مـن واحـد ؤاربعـني ٕاىل ســنة ، ٔالن سـيد� معاوية بـن ٔايب سـفيان ويل اخلالفـة مـن واحـد ؤاربعـني ٕاىل ســنة ، ٔالن سـيد� معاوية بـن ٔايب سـفيان ويل اخلالفـة مـن واحـد ؤاربعـني ٕاىل ســنة ))))ؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسنؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسنؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسنؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسن
سـتني، ٔاي عرشون سـنة، مث عاهد لسـتني، ٔاي عرشون سـنة، مث عاهد لسـتني، ٔاي عرشون سـنة، مث عاهد لسـتني، ٔاي عرشون سـنة، مث عاهد لزيزيزيزييد بن معاوية، مل يعاهد يف وقهتا، اكن عاهد سـنة مخسني ٔايًضا، ملا جاء يد بن معاوية، مل يعاهد يف وقهتا، اكن عاهد سـنة مخسني ٔايًضا، ملا جاء يد بن معاوية، مل يعاهد يف وقهتا، اكن عاهد سـنة مخسني ٔايًضا، ملا جاء يد بن معاوية، مل يعاهد يف وقهتا، اكن عاهد سـنة مخسني ٔايًضا، ملا جاء 

 الـرمحن بـن ٔايب بكـر الـصديق اعـرتض عـىل  الـرمحن بـن ٔايب بكـر الـصديق اعـرتض عـىل  الـرمحن بـن ٔايب بكـر الـصديق اعـرتض عـىل  الـرمحن بـن ٔايب بكـر الـصديق اعـرتض عـىل عاهدت ٕاىل يزيد بعدي، وطبًعا اكن فيه عبدعاهدت ٕاىل يزيد بعدي، وطبًعا اكن فيه عبدعاهدت ٕاىل يزيد بعدي، وطبًعا اكن فيه عبدعاهدت ٕاىل يزيد بعدي، وطبًعا اكن فيه عبد: : : : املدينة، وقال هلماملدينة، وقال هلماملدينة، وقال هلماملدينة، وقال هلم
        . . . . ذ�، وكثري من الصحابة اعرتضوا عىل ذ�، ٔان ذ�، وكثري من الصحابة اعرتضوا عىل ذ�، ٔان ذ�، وكثري من الصحابة اعرتضوا عىل ذ�، ٔان ذ�، وكثري من الصحابة اعرتضوا عىل ذ�، ٔان جتجتجتجتعلها البنكعلها البنكعلها البنكعلها البنك
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املهم ٔانه اكن ويل العهد، فلام مات معاوية سـنة سـتني، ويل يزيد بن معاوية، وهنا سـيد� احلسني خراملهم ٔانه اكن ويل العهد، فلام مات معاوية سـنة سـتني، ويل يزيد بن معاوية، وهنا سـيد� احلسني خراملهم ٔانه اكن ويل العهد، فلام مات معاوية سـنة سـتني، ويل يزيد بن معاوية، وهنا سـيد� احلسني خراملهم ٔانه اكن ويل العهد، فلام مات معاوية سـنة سـتني، ويل يزيد بن معاوية، وهنا سـيد� احلسني خرجججج عليه،  عليه،  عليه،  عليه، 
        ....واستشهد يف كربالء سـنة واحد وسـتني جهريةواستشهد يف كربالء سـنة واحد وسـتني جهريةواستشهد يف كربالء سـنة واحد وسـتني جهريةواستشهد يف كربالء سـنة واحد وسـتني جهرية

ن وعرشين من ٔاهن وعرشين من ٔاهن وعرشين من ٔاهن وعرشين من ٔاه����، من ٕاخوته، ؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسن، ؤابنـاء معومتـه ، من ٕاخوته، ؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسن، ؤابنـاء معومتـه ، من ٕاخوته، ؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسن، ؤابنـاء معومتـه ، من ٕاخوته، ؤابنائه، ؤابناء ٔاخيه احلسن، ؤابنـاء معومتـه  اثنا اثنا اثنا اثنا����استشهد مع احلسني استشهد مع احلسني استشهد مع احلسني استشهد مع احلسني ((((
        ....ٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالبٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالبٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالبٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالب
    مجمجمجمجيًعا ٔاهل هداية وخري، ولكن املدينة مل تلبـث ٔان يًعا ٔاهل هداية وخري، ولكن املدينة مل تلبـث ٔان يًعا ٔاهل هداية وخري، ولكن املدينة مل تلبـث ٔان يًعا ٔاهل هداية وخري، ولكن املدينة مل تلبـث ٔان واواواواوقام ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذ� يف املدينة املنورة، اكنوقام ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذ� يف املدينة املنورة، اكنوقام ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذ� يف املدينة املنورة، اكنوقام ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذ� يف املدينة املنورة، اكن

بار فاجعة كربالء، فدابار فاجعة كربالء، فدابار فاجعة كربالء، فدابار فاجعة كربالء، فدامهمهمهمهها جـيها جـيها جـيها جـيشششش الـشام، وجـرت معركـة رهيبـة بـني  الـشام، وجـرت معركـة رهيبـة بـني  الـشام، وجـرت معركـة رهيبـة بـني  الـشام، وجـرت معركـة رهيبـة بـني �رت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕاليه ٔاخ �رت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕاليه ٔاخ �رت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕاليه ٔاخ �رت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕاليه ٔاخ 
ة، واستشهد فهيا اثنان من ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهام ٔابو بكر وعون أالصغر،  Uة، واستشهد فهيا اثنان من ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهام ٔابو بكر وعون أالصغر، الطرفني، ُعرفت مبعركة احلر Uة، واستشهد فهيا اثنان من ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهام ٔابو بكر وعون أالصغر، الطرفني، ُعرفت مبعركة احلر Uة، واستشهد فهيا اثنان من ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهام ٔابو بكر وعون أالصغر، الطرفني، ُعرفت مبعركة احلر Uالطرفني، ُعرفت مبعركة احلر

        . . . . ))))وبعد مدة قتل اوبعد مدة قتل اوبعد مدة قتل اوبعد مدة قتل اSSSSتار بن ٔايب ُعبيد الثقفي، ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالبتار بن ٔايب ُعبيد الثقفي، ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالبتار بن ٔايب ُعبيد الثقفي، ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالبتار بن ٔايب ُعبيد الثقفي، ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالب
 الثقفي هذا هو الكذاب، اكن  الثقفي هذا هو الكذاب، اكن  الثقفي هذا هو الكذاب، اكن  الثقفي هذا هو الكذاب، اكن ممممممممن ادعى النبوة، هذا قتل ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالب، ن ادعى النبوة، هذا قتل ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالب، ن ادعى النبوة، هذا قتل ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالب، ن ادعى النبوة، هذا قتل ُعبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالب، ااااSSSSتار بن ٔايب ُعبيدتار بن ٔايب ُعبيدتار بن ٔايب ُعبيدتار بن ٔايب ُعبيد

        ....ٔاخو احلسن واحلسنئاخو احلسن واحلسنئاخو احلسن واحلسنئاخو احلسن واحلسني
ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبد هللا بن العباس، ؤاشهرمه عيل بن عبـد هللا، عـيل بـن عبـد هللا بـن ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبد هللا بن العباس، ؤاشهرمه عيل بن عبـد هللا، عـيل بـن عبـد هللا بـن ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبد هللا بن العباس، ؤاشهرمه عيل بن عبـد هللا، عـيل بـن عبـد هللا بـن ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبد هللا بن العباس، ؤاشهرمه عيل بن عبـد هللا، عـيل بـن عبـد هللا بـن ((((

        ....عباس، اكن يقمي 6حلُمعباس، اكن يقمي 6حلُمعباس، اكن يقمي 6حلُمعباس، اكن يقمي 6حلُمميميميمية من البلقاء من ٔاعامل أالردنة من البلقاء من ٔاعامل أالردنة من البلقاء من ٔاعامل أالردنة من البلقاء من ٔاعامل أالردن
د ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية بن عيل بن ٔايب طالب، وامللقب 6بن ٔايب هاد ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية بن عيل بن ٔايب طالب، وامللقب 6بن ٔايب هاد ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية بن عيل بن ٔايب طالب، وامللقب 6بن ٔايب هاد ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية بن عيل بن ٔايب طالب، وامللقب 6بن ٔايب هامشمشمشمش، قد عاد من الشام من ، قد عاد من الشام من ، قد عاد من الشام من ، قد عاد من الشام من وور وور وور وور 

جججج عىل ابن معه محمد بن عيل بـن عبـد  عىل ابن معه محمد بن عيل بـن عبـد  عىل ابن معه محمد بن عيل بـن عبـد  عىل ابن معه محمد بن عيل بـن عبـد  Uيف الطريق، فعر Uيف الطريق، فعر Uيف الطريق، فعر Uن بن عبد املن بن عبد املن بن عبد املن بن عبد امل����، ؤاحس بدنو ٔاج، ؤاحس بدنو ٔاج، ؤاحس بدنو ٔاج، ؤاحس بدنو ٔاج���� يف الطريق، فعرVVVVزززز����رة اخلليفة سلرة اخلليفة سلرة اخلليفة سلرة اخلليفة سل
ر ٔاليب هار ٔاليب هار ٔاليب هار ٔاليب هامشمشمشمش ٔانه قد ُمسU من ِقبل سل ٔانه قد ُمسU من ِقبل سل ٔانه قد ُمسU من ِقبل سل ٔانه قد ُمسU من ِقبل سلVVVVن ن ن ن هللا بن عباس، وطلب منه ٔان يعمل ضد بين ٔامية لٕالطاحة هبم، ٕاذ ُذكهللا بن عباس، وطلب منه ٔان يعمل ضد بين ٔامية لٕالطاحة هبم، ٕاذ ُذكهللا بن عباس، وطلب منه ٔان يعمل ضد بين ٔامية لٕالطاحة هبم، ٕاذ ُذكهللا بن عباس، وطلب منه ٔان يعمل ضد بين ٔامية لٕالطاحة هبم، ٕاذ ُذك

        ....))))بن عبد املبن عبد املبن عبد املبن عبد امل����، فأ�ر ذ� نقمة 6لغة يف نفسه عىل بين ٔامية، فأ�ر ذ� نقمة 6لغة يف نفسه عىل بين ٔامية، فأ�ر ذ� نقمة 6لغة يف نفسه عىل بين ٔامية، فأ�ر ذ� نقمة 6لغة يف نفسه عىل بين ٔامية
ٔ«ن البداية ٔاتت من هنا، ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية، واÕي يعترب سـيد� عيل جده، يزور سـلٔ«ن البداية ٔاتت من هنا، ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية، واÕي يعترب سـيد� عيل جده، يزور سـلٔ«ن البداية ٔاتت من هنا، ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية، واÕي يعترب سـيد� عيل جده، يزور سـلٔ«ن البداية ٔاتت من هنا، ٔان عبد هللا بن محمد بن احلنفية، واÕي يعترب سـيد� عيل جده، يزور سـلVVVVن بـن ن بـن ن بـن ن بـن 

مسUه، فذهب البن معه محمد بن عـيل بـن مسUه، فذهب البن معه محمد بن عـيل بـن مسUه، فذهب البن معه محمد بن عـيل بـن مسUه، فذهب البن معه محمد بن عـيل بـن عبد املعبد املعبد املعبد امل���� يف الشام، فأحس بدنو ٔاج يف الشام، فأحس بدنو ٔاج يف الشام، فأحس بدنو ٔاج يف الشام، فأحس بدنو ٔاج���� يف الطريق، ٔ«ن سل يف الطريق، ٔ«ن سل يف الطريق، ٔ«ن سل يف الطريق، ٔ«ن سلVVVVن قد ن قد ن قد ن قد 
K عبد هللا بن عباس، وهو ٔابو عبد هللا السفاح، مؤسس ا�و� العباسـية، ٔاوالد مع، فذهب ٕاليه، وقالK عبد هللا بن عباس، وهو ٔابو عبد هللا السفاح، مؤسس ا�و� العباسـية، ٔاوالد مع، فذهب ٕاليه، وقالK عبد هللا بن عباس، وهو ٔابو عبد هللا السفاح، مؤسس ا�و� العباسـية، ٔاوالد مع، فذهب ٕاليه، وقالK ٔا� ٔا� ٔا� ٔا� :  :  :  :  عبد هللا بن عباس، وهو ٔابو عبد هللا السفاح، مؤسس ا�و� العباسـية، ٔاوالد مع، فذهب ٕاليه، وقال

        ....ٔاشعر 6لسم، ٔاشعر 6لسم، ٔاشعر 6لسم، ٔاشعر 6لسم، حفحفحفحفاول تُسقط بين ٔاميةاول تُسقط بين ٔاميةاول تُسقط بين ٔاميةاول تُسقط بين ٔامية
تباع اتباع اتباع اتباع اSSSSتار بـن تار بـن تار بـن تار بـن ومل يكن ٔابو هاومل يكن ٔابو هاومل يكن ٔابو هاومل يكن ٔابو هامشمشمشمش هذا سـيد بين ها هذا سـيد بين ها هذا سـيد بين ها هذا سـيد بين هامشمشمشمش، كام مل يكن ٔابوه محمد، ومل يعده كذ� ٕاال الكيسانية أ ، كام مل يكن ٔابوه محمد، ومل يعده كذ� ٕاال الكيسانية أ ، كام مل يكن ٔابوه محمد، ومل يعده كذ� ٕاال الكيسانية أ ، كام مل يكن ٔابوه محمد، ومل يعده كذ� ٕاال الكيسانية أ ((((

ٔايب عبيد، ولكن ُسلِّطت أالضواء عىل ٔايب هأايب عبيد، ولكن ُسلِّطت أالضواء عىل ٔايب هأايب عبيد، ولكن ُسلِّطت أالضواء عىل ٔايب هأايب عبيد، ولكن ُسلِّطت أالضواء عىل ٔايب هامشمشمشمش بعد هذه احلادثة، وعُدU سـيد آل البيت، وعُدU موته بسبب ما  بعد هذه احلادثة، وعُدU سـيد آل البيت، وعُدU موته بسبب ما  بعد هذه احلادثة، وعُدU سـيد آل البيت، وعُدU موته بسبب ما  بعد هذه احلادثة، وعُدU سـيد آل البيت، وعُدU موته بسبب ما 
        ....))))ُسقي من مس عىل ٔايدي بين ٔامية ٔالغراض سـياسـيةُسقي من مس عىل ٔايدي بين ٔامية ٔالغراض سـياسـيةُسقي من مس عىل ٔايدي بين ٔامية ٔالغراض سـياسـيةُسقي من مس عىل ٔايدي بين ٔامية ٔالغراض سـياسـية

� � � � املسأ� تظهر كيف حدث àنتقال من ا�و� أالموية، ٔاو مـن اخللفـاء الراشـدين ااملسأ� تظهر كيف حدث àنتقال من ا�و� أالموية، ٔاو مـن اخللفـاء الراشـدين ااملسأ� تظهر كيف حدث àنتقال من ا�و� أالموية، ٔاو مـن اخللفـاء الراشـدين ااملسأ� تظهر كيف حدث àنتقال من ا�و� أالموية، ٔاو مـن اخللفـاء الراشـدين امخلمخلمخلمخلـسة، ٕاىل مـسأ� ســيدـسة، ٕاىل مـسأ� ســيدـسة، ٕاىل مـسأ� ســيدـسة، ٕاىل مـسأ� ســيد
        . . . .  سـنة واحد وسـتني سـنة واحد وسـتني سـنة واحد وسـتني سـنة واحد وسـتني����معاوية ٕاىل قتل احلسني معاوية ٕاىل قتل احلسني معاوية ٕاىل قتل احلسني معاوية ٕاىل قتل احلسني 

        ....نقف عند هذا احلد، واملرة القادمة نمكل 6ٕذن هللا تعاىلنقف عند هذا احلد، واملرة القادمة نمكل 6ٕذن هللا تعاىلنقف عند هذا احلد، واملرة القادمة نمكل 6ٕذن هللا تعاىلنقف عند هذا احلد، واملرة القادمة نمكل 6ٕذن هللا تعاىل
        ....ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا العظمي يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا العظمي يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا العظمي يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا العظمي يل ولمك

        .... انهتـى ا�رس أالول انهتـى ا�رس أالول انهتـى ا�رس أالول انهتـى ا�رس أالول

 


